
Megjelenési útmutató



SEGÍTÜNK TÖBB  
VÁSÁRLÓT SZEREZNI!

A FOXPOST-tal az Ön webshopja még sikere-
sebb lehet, mert egy új, kényelmes és innovatív 
szolgáltatást kínál vásárlóinak. Hívja is fel erre 
a figyelmüket reklámeszközeink segítségével, 
így növelve a rendelések számát!  Az eszközök 
bármilyen webáruházba könnyedén beilleszt-
hetők minimális IT-tudással, de ha szükséges, 
ebben is szívesen segítünk.

Válasszon néhány webshopjához illő  
és Önnek tetsző eszközt a honlapunkról  

 (http://www.foxpost.hu/megjelenesi-utmutato/), 
majd egyszerűen illessze be azok forráskódját  

honlapja HTML-kódjába.

Ha segítségre van szüksége vagy bármelyik 
eszközből egyedi méretet szeretne, kérjük, 

vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot a  
veronika.bardos@foxpost.hu e-mail címen.



MILYEN REKLÁMESZKÖZÖKET 
KÍNÁLUNK? 

Vásárlói tájékoztatók Bannerek FOXPOST aloldal

Levélsablonok Logók
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Infó videók Interaktív térkép



A vásárlói tájékoztatók röviden összefoglalják  
mindazt, amit érdemes tudni a FOXPOST  
szolgáltatásáról

A vásárlói tájékoztatókat innen töltheti le: 
http://www.foxpost.hu/megjelenesi- 

utmutato/#vasarloi

Többféle vásárlói tájékoztató közül választhat 
annak megfelelően, hogy milyen FOXPOST 

szolgáltatást nyújt vásárlóinak  
(aznapi kiszállítás, másnapi kiszállítás)

Ajánlott elhelyezni a webshop szállítási 
lehetőségeket összefoglaló oldalára

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓK



A bannereket innen töltheti le: 
http://www.foxpost.hu/megjelenesi-

utmutato/

Jelenleg két különböző 
stílusú banner közül 
választhat (grafikus, 
fényképes), válassza  

a webshopjához  
legjobban illőt.

Weboldalunkon  
többféle méretben  
és formátumban is 

megtalálja  
bannereinket.

Érdemes legalább 
egy FOXPOST bannert 
elhelyezni a webshop 

főoldalán, vagy a  
termékoldalon.

Ügyeljen rá, hogy  
a hirdetés mindig  

kattintható legyen,  
és a szolgáltatásról 

tájékoztató aloldalra 
vezessen.

BANNEREK



Az aloldal beillesztéséhez szükséges 
kódot itt találja: http://www.foxpost.hu/
megjelenesi-utmutato/#foxpostaloldal

A FOXPOST aloldal összegzi a FOXPOST szolgáltatását 
és olyan fontos információkat tartalmaz, mint a:

FOXPOST működése

Térképes kereső az automaták 
elhelyezkedésével és

Infó videó a FOXPOST automaták 
használatához

Az aloldal a webáruházon belül található, a vásárló a 
FOXPOST bannerre vagy logóra kattintva juthat el ide.

FOXPOST ALOLDAL



A videókat innen töltheti le:
http://www.foxpost.hu/megjelenesi-

utmutato/#infovideo

Az infó videók részletesen bemutatják a FOXPOST 
automatán keresztül történő:

csomagátvételt és csomagvisszaküldést

INFÓ VIDEÓK



A FOXPOST interaktív térkép widgetet 
innen töltheti le: http://www.foxpost.hu/
megjelenesi-utmutato/#interaktiv_terkep

Az interaktív térkép megmutatja a FOXPOST  
csomagautomaták elhelyezkedését az országban.

Útmutatóval szolgál az automaták könnyebb 
megtalálásához a bevásárlóközpontokon belül.

Információt nyújt az áruházak nyitva tartásáról, 
így az automaták elérhetőségéről

INTERAKTÍV TÉRKÉP



Levélsablonjainkat az alábbi linkre 
kattintva találja: http://www.foxpost.hu/

megjelenesi-utmutato/#level

Az értesítő levelekkel 
tájékoztathatja 

ügyfeleit a csomagjuk 
kiszállításáról

Rövid felvilágosítást 
nyújt a FOXPOST 
átvétel módjáról

Illetve tartalmaz egy 
linket, melynek 

segítségével ügyfele 
nyomon követheti 

csomagja útját egészen 
a kézbesítésig

Többféle levélsablon 
közül választhat attól 

függően, hogy 
aznapi vagy másnapi 

kiszállítást biztosít 
ügyfeleinek

LEVÉLSABLONOK



Logónkat az alábbi linkre kattintva 
töltheti le:http://www.foxpost.hu/

megjelenesi-utmutato/#logok

A FOXPOST logó  
három elemből áll:  
róka szimbólum,  

FOXPOST név  
és a szlogen

Ezek az elemek 
nem jelennek 
meg különálló 

grafikai elemként

A FOXPOST nevet  
mindig csupa nagy  

betűvel írjuk,  
a környező szöveg  

betűtípusával

LOGÓKBR
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Logónkat két formátumban 
találja meg: négyzetes és 
téglalap. A téglalap alakú 
logót abban az esetben 

ajánlott használni,  
amennyiben nem elegendő 

a hely a négyzetes  
logóhoz.



ÁLTALÁNOS MEGJELENÍTÉSI 
IRÁNYELVEK

Legalább egy FOXPOST-bannert helyezzen el 
webshopja főoldalán vagy a termékoldalakon. 
Ügyeljen rá, hogy a hirdetés mindig kattintható 
legyen, és a szolgáltatásról tájékoztató aloldalra 
vezessen.

A FOXPOST márka egyértelmű 
beazonosíthatósága érdekében, 

kérjük, a márkanév mindig  
nagybetűvel kerüljön  

megjelenítésre

A kosárban a szállító 
választásnál kérjük,  

jelenjen meg a  
FOXPOST logóKérjük, a szállítási feltételeknél  

jelenjen meg a FOXPOST logó és  
a tájékoztató aloldal linkje.



FOXPOST kapcsolat
A megjelenítéssel kapcsolatos kérdésekkel keresse értékesítőnket, vagy kolléganőnket:

Bárdos Veronika
veronika.bardos@foxpost.hu

Köszönettel:
A FOXPOST csapata


