
  

 

Inställningar butikssida 

 

 

Alla som exponerar bokningsobjekt tilldelas en egen butikssida. 

Webbadressen får du i samband med att du registrerar dig som 

medlem. Då skapas också en standardiserad butikssida för dig. Du 

kan enkelt anpassa den efter dina egna preferenser. Så här ställer du 

in din butikssida. 

 

 

 

 

Börja med att ladda upp en omslagsbild för din butikssida. Rekommenderad bildstorlek är 

1900x425 px. Det går också bra att använda andra storlekar, bilden kommer då att beskäras.  

 

 

Därefter laddar du upp en profilbild. Det kan vara en företagslog eller en personlig bild. 

Rekommenderad bildstorlek är 150x150 px. 
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Om du vill ändra eller lägga till några uppgifter så gör du det i nedanstående fält.  

 

Med antalet bokningsobjekt per sida menas hur många objekt per sida som du vill visa i din 

butik.  

 

Vidare kan du också bestämma om du vill visa din e-postadress på din butikssida.  

Genom att aktivera ”Fler Objekt” visas även dina andra objekt längre ned på sidan när någon 

besöker ditt objekt. En inställning som vi rekommenderar om du har fler än ett objekt. 
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Överst på kartbilden fyller du i din adress. Dina objekt och din butik kommer då att synas 

bra på kartor vid olika typer av sökningar. Adressen som du anger för butiken kommer också 

automatiskt användas för alla dina bokningsobjekt. Det innebär att du inte kan ha olika 

adresser för din butik och dina bokningsobjekt.  

Det finns även en inställnings som tillåter dig att informera om Regler och villkor på dina 

sidor med bokningsobjekt. Tänk på att de regler och villkor som du anger kommer att visas 

för vart och ett av dina bokningsobjekt, så de bör vara relativt generella.  

När du aktiverar ”Visa Regler och villkor” öppnas ett nytt fält där du skriver in din text. 

 

När du är klar med dina inställningar klickar du på ”uppdatera” så sparas dina ändringar. 

 

Sociala profiler 

Du kan även visa sociala profiler i anslutning till din butikssida. Fyll i dina adresser till de 

sociala medier som du vill länka till. 

 

 

 


