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Czym jest serwis foxelo?
Serwis foxelo jest portalem na którym można znaleźć kupony do sklepów czy też 
usługodawców z danego miasta. Firmy mogą rejestrować się i w prosty sposób 
dodawać swoje kupony rabatowe. Klienci natomiast dzięki skutecznym działaniom 
wszelakich kampanii reklamowych* czy też innymi skutecznymi metodami pozycjo-
nowania stron są w stanie dotrzeć do danego sklepu czy usługodawcy. 

Kampanie reklamowe* - kampanie reklamowe Facebook są opcjonalnym i dodatkowo płatnym rozwiązaniem, 
które może przynieść zadowalające efekty.

Jakie są zalety skorzystania z naszego rozwiązania?
Foxelo oferuje szeroki zakres działań na korzyść zarejestrowanych w serwisie firm 
oferujących promocje w swoim sklepie czy też zakładzie. W serwisie między innymi 
można skorzystać z podstawowej oferty zamieszczenia kuponu na stronę dzięki 
czemu, jeżeli firma nie posiada swojej własnej strony czy też nie zamieszcza oferty 
w internecie ma szanse trafić do klientów z sieci. Można również w celu wyróżnie-
nia się na stronie wykupić „Wyróżnienie oferty” lub dodanie oferty do „Hitów Mie-
siąca”. Poza reklamą bezpośrednio na portalu w naszej ofercie znajduje się możli-
wość promowania oferty na Faceeboku w wybranej lokalizacji przez określony czas. 
Sprawi to, że firma korzystająca z serwisu zyska grono nowych klientów przez co 
zwiększy swoje zarobki. 

Darmowe kupony na start!
Na start oferujemy naszym nowym klientom 5 kuponów na start*. Zdecydowaliśmy 
się na taki krok, aby mogli Państwo sprawdzić czy nasze rozwiązanie będzie odpo-
wiadało wymaganiom każdej firmy. 

5 kuponów na start* - oznacza to że na foxelo możne dodać nieskończoną liczbę produktów czy usług w 
maxymalnej ilości kuponów 5. Przy czym po pobarniu łącznie 5 kuponów oferty znikną z serwisu, ponieważ do 
możliwości pobierania większej ilości kuponów niż 5 wymagane będzie wniesienie opłaty.

Dodanie nieskończonej ilości ofert do sieci za darmo? 
To możliwe z Foxelo.pl

Kolejne strony pokażą Ci w jaki sposób korzystać z naszego serwisu.
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instrukcja

1. Rejestracja
Rejestracja odbywa się poprzez stronę https://foxelo.pl/register/, gdzie należy uzu-
pełnić kolejno wszystkie pola. 
Pola wymagane oznaczone są - gwiazdką*  

Formularz rejestracji
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instrukcja

 Należy pamiętać, aby uzupełnić wszystkie pola oraz zaakceptować regulaminy portalu

Po uzupełnieniu wszystkich danych wciskamy przycisk „Zarejestruj”  i jeżeli rejestracja przebiegła prawidło-

wo powinien pojawić się ekran profilu
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instrukcja

2. Logowanie
Zalogować do serwisu możemy się poprzez stronę https://foxelo.pl/login/, gdzie 
wystarczy wprowadzić podaną przy rejestracji nazwę użytkownika bądź adres ma-
ilowy oraz hasło. 

Formularz logowania

Logowanie Film instruktażowy
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instrukcja

3. Dodawanie oferty
Dodawanie oferty odbywa się poprzez formularz, który można znaleźć pod przyci-
skiem „+ DODAJ OFERTĘ”

Zostaniemy przekierowani na formularz logowania w którym należy wypełnić 
kolejno wszystkie pola:
„Tytuł oferty” - np. „Zabieg regenerujący twarz”;
„Cena przed promocją” - cena regularna;
„Cena w promocji” - cena promocyjna;
„Kategoria” - wybieramy pasującą kategorię spośród dostępnych;
„Opis oferty” - opisujemy co klient otrzyma po dokonaniu zakupu;
„Własna grafika” - jeżeli posiadamy swoją grafikę/zdjęcie możemy je tutaj zamieścić lub 
możemy wybrać opcje ‘nie’ i grafika zostanie wykupiona przez zespół foxelo.pl;

Miejsce realizacji - uzupełniamy danymi swojej firmy oraz:
 - Jeżeli posiadamy sklep internetowy i chcemy dodać do foxelo kupon ustawiony w 
swoim systemie to wpisujamy „Własny kod kuponu”;
- Wpisujemy maksymalną liczbę pobrań kuponu (5 pobrań jest darmowe, a po wy-
czerpaniu liczby pobrań kupon zostanie automatycnzie wyłączony);
- Zaznaczamy „Hity Miesiąca”, jeżeli chcemy, aby nasza oferta pojawiła się na ban-
nerze na stronie głównej;
- Zaznaczamy „Wyróżnienie oferty”, jeżeli chcemy aby nasza oferta otrzymała zna-
czek wyróżniający ofertę
- Zaznaczamy „Promowanie oferty”, jeżeli chemy aby nasza oferta była promowana 
na Facebook’u
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instrukcja

- Akceptujemy Regulamin oraz Politykę Prywatności

Klikamy „Zapisz kupon i zapłać” 
a) jeżeli nie wybraliśmy dodatkowych opcji oraz wybraliśmy darmową liczbę kupo-
nów zostaniemy przeniesieni na stronę:

Oznacza to że kupon został dodany do systemu i oczekuje na zatwierdzenie przez 
administracje

b) jeżeli wyrbaliśmy opcje płatne to zostaniemy przekierowani na stronę PayU, 
gdzie wybieramy sposób płatności i ją finalizujemy

Po sfinalizowaniu płatności zostaniemy przeniesieni na stronę z podziękowaniem za 
wpłatę i tak jak w przypadku opcji darmowej kupon oczekiwał będzie na zatwier-
dzenie przez administracje.
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