Konfiguracja szablonu i wystawienie
pierwszej aukcji allegro
Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2.
W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY
odnajdujemy zakładkę SZABLONY następne po najechaniu myszką na przycisk OPCJE przy
naszym szablonie pojawia się menu kontekstowe z wyborem: Wystaw aukcje z szablonu, Podgląd,
Edytuj, Usuń. Klikamy oczywiście w opcję pierwszą i wystawiamy aukcję z użyciem naszego szablonu.

Druga metoda to przejście bezpośrednio do zakładki MOJA SPRZEDAŻ i w pierwszym boxie po
lewej Licytacje i Kup Teraz klikamy w opcje WYSTAW.

W prawym górnym rogu mamy pole SZABLON OFERTY: Wybierz – klikamy w Wybierz

Z listy z szablonami wybieramy ten który chcemy wykorzystać w danej aukcji.
Pojawi nam się wypełniony, uprzednio zdefiniowany szablon. Wypełniamy teraz te pola które
wcześniej zostawiliśmy puste, czyli nazwa przedmiotu, kategoria, dodaj własne zdjęcia (to pole
przedstawia miniaturkę aukcji i należy załadować uprzednio przygotowane małe zdjęcie z komputera
użytkownika.) Można dodać do 8 zdjęć.
Cytat z instrukcji obsługi allegro na temat wstawiania własnych zdjęć z komputera użytkownika:
Aby w formularzu sprzedaży umieścić zdjęcia, które przechowujesz na dysku komputera:
1.
2.
3.

Kliknij w przycisk Dodaj własne zdjęcia znajdujący się w części Dane przedmiotu.
Odszukaj wybrane zdjęcie na komputerze i kliknij w Otwórz. Żeby wstawić kilka zdjęć jednocześnie,
podczas ich wybierania przytrzymaj klawisz Ctrl.
Załadowane zdjęcie automatycznie pojawi się w formularzu sprzedaży.

Możesz dodać 8 zdjęć w formacie GIF, JPG lub PNG.
•
•
•

Pierwsze zdjęcie do 200 kB jest gratis.
Dołączenie każdego kolejnego kosztuje 0,10 zł.
Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 200 kB. Większy plik zostanie automatycznie
zmniejszony

Zdjęcia będą prezentowane na aukcji jak na fotce poniżej:

Po kliknięciu będą się otwierały do pełnego rozmiaru – najlepiej załadować tutaj zdjęcia o rozmiarze
nie przekraczającym 1000px na szerokości i 800px na wysokości – większe będą po prostu
automatycznie przeskalowane do mniejszego rozmiaru.
Jak dodać zdjęcia z własnego serwera przeczytasz kilka akapitów poniżej.
Następnie wypełniamy kolejne pola w aukcji:

Potem kolejne. Jeśli zostały wypełnione w czasie definiowania szablonu mamy teraz mniej roboty.

Następnie przewijamy ekran do właściwego opisu aukcji.

Zmieniamy nagłówki, tytuł i opisy podobnie jak tytuły w boxach zaznaczając je i wpisując własną
treść. Pamiętać należy o tym aby nie wykasować przygotowanego w szablonie formatowania nie

wskazane jest zaznaczanie całości i kasowanie. Należy zaznaczyć konkretną linię lub akapit i wpisać w
jej miejsce własne teksty bez używania klawisza ENTER.
Jeśli chcemy możemy oczywiście zrezygnować z przygotowanego formatowania i wpisać wszystkie
teksty samemu korzystając z narzędzi edytora allegro – zrzut poniżej.

Działa on na takiej samej zasadzie jak edytor Office Word.
Proszę jednak pamiętać aby nie kasować ramki otaczającej tekst, gdyż może to spowodować
uszkodzenie szablonu. Jak pisałem w podręczniku Jak zainstalować szablon allegro – ramka ta
widoczna jest tylko w trakcie modyfikowania aukcji – nie będzie widoczna po wystawieniu aukcji.

Aby załadować zdjęcia z własnego serwera zaznaczamy istniejące zdjęcie – pojawi się nam dookoła
niego ramka…

Zamiast je skasować klikamy w ikonę obrazka na listwie powyżej – WSTAW/EDYTUJ OBRAZ

Po kliknięciu pojawi nam się okienko z definicją obrazka, jak na załączonym obrazku.

W pole URL obrazka wklejamy adres prowadzący do naszego zdjęcia na serwerze.
Opis obrazka - możemy opisać co przedstawia zdjęcie.
Wyrównanie – mamy do dyspozycji standardowe – do lewej, do prawej, do środka i parę innych,
najlepiej zostawić --Brak— ponieważ w kodzie szablonu ustawiłem aby wszystkie obrazki ładowane
w tym miejscu były środkowane.
Rozmiar – powinien się sam uzupełnić po wpisaniu adresu
Ramka – jeśli chcemy możemy zdefiniować ramkę wokół obrazka
Pionowy odstęp, poziomy odstęp – marginesy wokół obrazka – można zostawić puste, w kodzie
szablonu zdefiniowałem marginesy wokół ładowanych zdjęć.
I klikamy aktualizuj. Powinno nam się pojawić nowe zdjęcie.
Jeśli nie chcemy w treści aukcji umieszczać zdjęć możemy przykładowe zdjęcia z aukcji po porostu
skasować.
Na koniec klikamy na podsumowanie i widzimy naszą aukcję. Jeśli jest ok klikamy w przycisk na dole

WYSTAW, jeśli nie, klikamy ZMIEŃ DANE i uzupełniamy szablon.
W tym miejscu można zapisać aukcję jako kolejny szablon, wystarczy odhaczyć opcję - W momencie
wystawiania zapisz jako szablon…

I to w zasadzie wszystko. Dla początkujących allegrowiczów polecam zapoznanie się z pomocą allegro
dostępną w menu głównym allegro po prawej stronie na górze.
Życzę udanych aukcji.

