Hoe kan jouw salon of praktijk meedoen met 2minutes2book?
1. Ga naar www.2minutes2book.nl. Klik rechtsboven op de knop ‘Aanmelden salons’.
2. Je komt nu in het scherm ‘Meld je aan bij 2minutes2book’. Vul je gegevens in en klik rechts onderin op de
knop ‘Aanmelden’. Je bent nu aangemeld.
3. Je ontvangt direct per mail een bevestiging van je inloggegevens (e-mailadres + wachtwoord).
4. Met deze inloggegevens kun je nu je eigen wachtwoord aanmaken. Klik op ‘Wachtwoord’ in de balk. Vul het
nieuwe wachtwoord in en klik op ‘Opslaan’.
5. Klik nu op ‘Saloninformatie’ in de balk. Vul alle gegevens in en klik op ‘Opslaan’.
6. Klik hierna op ‘Album’ in de balk. Hier kun je alle foto's plaatsen die je wilt gebruiken (in je salonpresentatie en
bij je behandelingen). Klik op ‘Bestand(en) toevoegen’ en selecteer de gewenste foto's uit je eigen computer.
Klik op openen en daarna op ‘Start Upload’. In 'Album' staan al je foto's overzichtelijk bij elkaar.
7. Klik nu op de tab 'Salonpresentatie'. Vul de omschrijving in en klik op de knop 'Omschrijving opslaan'.
Selecteer daarna de gewenste foto's uit je 'Album'. Klik op 'Afbeeldingen opslaan'. (Let op: de eerste foto
wordt bij je salonpresentatie groot afgebeeld, de overige 4 in kleiner formaat daaronder.) Klik op 'Bekijk
voorbeeld'. Dan zie je jouw presentatie op 2minutes2book.nl.
8. Klik nu op ‘Behandelingen’ in de balk. Klik op de knop 'Behandeling toevoegen'. Selecteer de gewenste
(sub)rubriek. Vul bij 'Normaal tarief' het tarief uit je prijslijst in. Om het voor de consument aantrekkelijker te
maken kun je bij 'Tarief 2minutes2book' een lager tarief invullen. Wil je de behandeling tonen op
2minutes2book.nl klik dan op 'Ja' (= groen). Nog even niet? Klik dan op 'Nee' (= rood). Vul de tijdsduur van de
behandeling in. Je kunt je behandeling een eigen naam geven (i.p.v. de subrubriek). Deze naam komt als kop
boven de omschrijving te staan. Vul bij ‘Omschrijving’ informatie over de behandeling in. Als je lid bent van
meerdere brancheorganisaties kun je kiezen welke je bij een bepaalde behandeling wilt plaatsen. Klik op
‘ – geen / selecteer’, om de gewenste foto uit je 'Album' te selecteren. Klik daarna (na je akkoord met de
algemene voorwaarden) op 'Opslaan'. Je behandeling staat nu op www.2minutes2book.nl.
9. Herhaal stap 8 voor je andere behandelingen.
10. Alle behandelingen die je hebt ingevoerd zijn voor de bezoekers van 2minutres2book.nl zichtbaar onder de
knop 'Behandelingen'. Via het zoekveld kunnen zij ook zoeken op plaats, rubriek, aanbieder en postcode.
11. Als de bezoeker een behandeling bij je boekt (en betaalt) ontvangen zij/hij en jij daarvan per e-mail een
bevestiging. Daarna moet zij/hij een afspraak met je maken. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen.
12. Als je een speciale aanbieding op 2minutes2book wilt plaatsen, klik je op ‘Aanbiedingen’ in de balk. Klik nu
op ‘Aanbieding toevoegen’. Door op de datum te klikken verschijnt er een kalender. Klik op de gewenste
datum. Op eenzelfde wijze vul je de gewenste tijd in. Selecteer de gewenste behandeling. Het systeem haalt
automatisch de gegevens op, die je reeds eerder onder ‘Behandelingen’ hebt ingevoerd. Je kunt de tekst
eventueel hier nog aanpassen. Vul de overige gegevens in en klik op ‘Toevoegen’. Je aanbieding staat nu op
www.2minutes2book.nl.

