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Info Vinentusiasten

Fra: Svend Leth-Møller, formand <info=forvin.dk@mail66.wdc01.mcdlv.net> på vegne

af Svend Leth-Møller, formand <info@forvin.dk>

Sendt: 22. november 2017 13:46

Til: info@vinentusiasten.dk

Emne: Kom med i vores nye hjemmeside Find-din-vin
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Foreningen barsler med en ny hjemmeside

rettet mod forbrugerne
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Kære medlemmer,

Kom med i Find-din-vin

Vores hjemmeside vendt mod forbrugerne er tæt på at være klar til at komme ud til
vinkøberne.
Vi er så langt med Find-din-vin.dk, at vi vil bede jer om at oprette jeres web-shop i
systemet. Vi vil først gå offentligt ud med siden, når 25 medlemmer har oprettet
deres webshops i systemet. Forhåbentlig kan vi gå live om 14 dage. Vi behøver altså
jeres input.
I vil indenfor 1-2 dage modtage et login fra web-bureauet a-round, som har lavet
hjemmesiden. Så kan I gå ind i den lukkede medlemsdel af systemet og oprette
informationer om jeres web-shop.
En web-shop er en hjemmeside, hvor man kan bestille vine (og evt. betale).

Hvordan kommer I ind op opretter jeres webshop?

Følg dette link: find-din-vin.flywheelsites.com
Vælg ”Medlem” i øverste højre hjørne
Tryk på ”Medlemslogin”
Indtast Bruger ID og password (som I har modtaget fra a-round)

Hvordan kan I præsentere jeres web-shop ?

For hver web-shop kan I:

 Lave en præsentationstekst på op til 300 ord
 Indlægge et firma-logo
 Indlægge et foto af jeres fysiske butik eller billede af jeres web-shop
 Markere de vinlande, som I har vine fra (mindst 4 vine pr. land)
 Oprette ”tags” med andre fokusbegreber, f.eks. ”Økologisk vin”

Kontaktpersoner

Har I spørgsmål til oprettelse af jeres web-shop eller kommentarer til siden, kan I
kontakte
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 Kjeld Christiansen
 tlf.: 4013 8044, Mail: bacchus-vinimport@mail.dk
 Knut Gotfredsen
 tlf.: 4020 8333, Mail: info@vinentusiasten.dk

Med venlig hilsen
Foreningen af Danske Vinimportører
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