Originalanvisning Mobil Kupong
Instruktioner för hur du skapar texter och bilder till mobila kuponger
ATT GÖRA EN MOBIL KUPONG

Kupongbild 480x675 px

!

675 px

Bilden ska vara 480x675 pixlar och innehålla tydlig
information om avsändare (logotyp) och värde, så
mottagaren enkelt förstår villkoren för erbjudandet.

INGEN TEXT I DETTA FÄLT

TÄNK PÅ ATT ha stort tydligt erbjudande
i kupongbilden. T ex: ”Varsågod! Vi bjuder
på fika (Värde 25 kr)

480 px
OBSERVERA! En yta på 480x150 px
i överkant på kupongbilden ska inte
innehålla något budskap, eftersom
den unika koden ska publiceras här.
Det får däremot vara en diskret
bakgrundsbild eller liknande.

SPECIFIKATIONER
Kupongbild:
Format: Jpg, 480x675 pixlar
Upplösning: 300 dpi
Färgläge: RGB
Erbjudandetext:
Max 400 tecken som
förtydligar erbjudandet.

FÄRDIGT RESULTAT
Så här visas kupongen med
genererad kod inlagd på plats.
Kodrutan flyter ovanpå bilden
när man scrollar.

ERBJUDANDETEXT
Här kan du skriva en text
som förtydligar erbjudandet
på max 400 tecken.
(Kan ej vara personlig.)

ClearOn leder utvecklingen av kuponger och betaltjänster i handeln. Dessutom utvecklar och säljer vi kassasystem
under varumärket Wave. Vårt fokus är att erbjuda tjänster som skapar mer värde i kassan. Det gör vi i nära samarbete
med handeln, leverantörer och banker som är online med 6 000 butiker i vårt innovativa clearingsystem. Idag är vi ett
betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn med 50 års erfarenhet av sömlösa clearingprocesser i handeln.
Har du också en idé som skapar mer värde i kassan? Då ser vi fram emot att träffa dig! www.clearon.se

SMS-text:
Max 80 tecken som förmedlar
erbjudande och avsändare.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta gärna oss via
mail: sales@clearon.se

150 px

En mobil kupong visas i mobiltelefonens fönster.
Den distribueras till kunden som ett SMS och kan
visas upp i kassan i text- eller bildformat, beroende
på kundens telefon. I SMSet visas även en text där
du kan kommunicera med 80 tecken. Texten ska
innehålla en förkortad information om erbjudandet
samt vem som är avsändare.

