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1. Savalancheen rekisteröityminen 

 

Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla voit ansaita rahaa riskittömästi ja helposti. Jos sinulla on jo 

olemassaoleva blogi, keskustelupalsta, Facebook-sivu tai vastaava niin perusta kauppa Savalanchen kautta ja 

ansaitse myyntiprovisioita. Kaupan perustaminen ei maksa mitään ja eikä sinulle kerry muitakaan kustannuksia. 

Valitse vain sivustollesi sopivat tuotteet jatkuvasti lisääntyvästä valikoimastamme ja  asenna kauppa seuraavien 

ohjeiden mukaan.  

Palveluun rekisteröidytään klikkaamalla ”Perusta oma kauppa” linkkiä. 

 
 

Rekisteröityäksesi palveluun sinun tulee syöttää sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimi sekä valitsemasi 

salasana. 

http://www.savalanche.com/
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2. Jälleenmyyjäksi rekisteröityminen 
 

Rekisteröitymisen jälkeen aukeavalla sivulla valitset, haluatko myydä omia tuotteita vai toimia 

jälleenmyyjänä myyden ainoastaan muiden tuotemyyjien palveluun syöttämiä tuotteita. Tämä ohje on 

tarkoitettu jälleenmyyjille.  Aloita antamalla kauppasi nimi, lue ja hyväksy käyttöehdot ja klikkaa ”Luo 

Kauppa”-painiketta. 
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3. Verkkokauppa  

Verkkokauppa -sivulta voit hallita verkkokauppasi valikoimaa. Voit lisätä valikoimaan Savalanchessa 

julkisena olevia tuotemyyjien tuotteita. Tuotteita voit hakea käyttäen joko hakukenttää tai klikkaamalla 

Tuotevalikoima otsikon alla olevia kategorioita.  

Tuotteiden lisääminen 

Voit hakea tuotteita hakusanalla. Kirjoita haettava teksti Hae tuotteita tekstin paikalle ja paina Hae-

painiketta.  

 

 

Saat tuotelistalle hakuehtoja vastaavat tuotteet.  
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Valitse tuote kauppaasi painamalla ’Lisää kauppaan’ –painiketta. Valittu tuote päivittyy verkkokauppani 

tuotevalikoima –listaan. Voit poistaa tuotteen valikoimasta klikkaamalla ’Poista valikoimasta’ -painiketta 

tuotteen vieressä. 

Savalanche tarjoaa yhteistyössä Thinglink:n kanssa mahdollisuuden liittää ostomahdollisuuden mihin 

tahansa kuvaan. Kuvaan voi linkittää eri tuotteita, jotka ovat Savalanche-kaupassasi. Tarkemmat ohjeet 

Thinklink:n käytössä löydät sivuita www.thinglink.com. Kuvaan lisättävän tuotelinkin voit kopioida 

verkkokauppasi tuotevalikomassa näkyvästä   -ikonista.  

http://www.thinglink.com/
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Muita sivulla olevia tietoja ja asetuksia ei tarvitse muuttaa tässä vaiheessa vaan voit jatkaa kaupan 

esikatseluun ja asennukseen. Jos haluat muokata tuotteiden järjestystä kaupassasi tai sen ulkoasua, voit 

tehdä sen lisäasetuksista.   
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4. Esikatselu ja asennus 

Kun kauppa on valmis niin enää on jäljellä sen asennus verkkosivuillesi, blogiisi tai Facebookiin. Voit 

asentaa kauppasi vaikka jokaiseen edellemainituista käymällä asennusprosessin läpi useaan kertaan. 

Aloita vain alusta kun edellinen asennus on tehty.  

Asennus verkkosivulle 

Valitse Muu sivu, jos haluat asentaa kauppasi verkkosivuillesi, blogiin tai keskustelupalstan yhteyteen.  

 

Valitse seuraavaksi kauppamalli. Tarjolla on kolme erikokoista kauppamallia, joista voit valita omalle 

sivullesi sopivimman. Voit myös esikatsella miten kauppasi näkyy klikkaamalla kauppamallin nimeä.  

Lataa uusi kauppamalli-toiminto mahdollistaa kaupan ulkoasun räätälöinnin paremmin sopivaksi 

sivusto/brändin ulkoasuuun. Räätälöinti tehdään css-tyylipohjien avulla. Ota yhteyttä 

support@savalanche.com, jos tarvitset ko palvelua. Oman kauppamallin luominen voi myös tapahtua 

mainostoimistosi toimesta. 

 

Kaupan asennus verkkosivulle tehdään lisäämäällä harmaassa laatikossa näkyvä koodi verkkosivuillesi.  

mailto:support@savalanche.com
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Asennus Facebookiin 

Voit lisätä kaupan helposti Facebook –sivulle, jolloin tuotteita voi ostaa suoraan Facebookista. Huomioi, ett 

Facebook ei enää tue henkilökohtaisten profiilien välilehtiä, joten sinulla pitää olla Facebook-sivu 

kaupallesi. Kauppaa ei voi myöskään lisätä ryhmään, vaan yrityksien täytyy käyttää Facebook-sivua. 

Lisätietoa saat osoitteesta: http://www.facebook.com/help/?page=904&hloc=fi_FI .  

 

Facebook-kauppaan on valittavissa yksi kauppamalli, joka on sovitettu Facebookin antamaan tilaan. 

 

http://www.facebook.com/help/?page=904&hloc=fi_FI
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Facebookin asennus alkaa kirjautumalla Facebookiin, paina F-login painiketta ja syötä Facebookin 

käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

 

Sen jälkeen voit luoda Facebook-sivun, jollei sinulla ole sitä.  

 

Asenna kauppa Facebook-sivullesi. Jos sinulla on useita sivuja, voit valita mille sivulle haluat asentaa 

kauppasi.  Katso seuraavasta kappaleesta tarkemmat ohjeet 

 

Kaupan asennustoimenpiteet Facebookissa 

Kauppa asennetaan Facebookiin Savalanche Kauppa-sovelluksen avulla. Samasta soveluksesta voit 

myöhemmin muokata kauppasi asetuksia ja pääset sovellukseen tästä linkistä: 

http://apps.facebook.com/savalanche/ 

Hyväksy ensin sovelluksen pääsy tietoihisi. Emme käytä tietojasi muuhun kuin asennuksessa tarvittaviin 

toimintoihin. Näet sen jälkeen listan sivuista, joilla olet ylläpitäjänä ja voit valita mille sivustolle asennat 

kaupan.  

http://apps.facebook.com/savalanche/
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Valitse ensin kauppa, jonka haluat asentaa sivullesi. Oletuksena valittuna on oma kauppasi, mutta voit 

lisätä sivuillesi esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestön kaupan, jolloin kaikki tulot ohjautuvat suoraan ko 

järjestölle. 

 

Klikkaa sen jälkeen Lisää sivulle-painiketta niin saat kaupan sivuillesi. Asennus on nyt valmis ja voit edetä 

omalle Facebook-sivullesi kokeilemaan kauppaa. 

 

 

Kauppa näkyy Kauppa-nimellä vasemmassa reunassa olevassa listassa, jossa näkyvät myös muut 

Facebook-sovelukset. Voit tarvittaessa nimetä kaupan uudelleen ja ohjata uudet kävijät suoraan kauppaan. 

Lue lisää seuraavilta sivuilta. 
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 Voit muuttaa Kauppa-nimen haluamaksesi. Klikkaa ensin Facebook-sivullasi näkyvää Muokkaa-painiketta. 

 

Valitse Hallitse oikeuksia ja vaihda saapumisvälilehdeksi Kauppa. 
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Lisäksi voit asettaa kaupan oletussivuksi eli sivuksi johon uudet kävijät tulevat ensimmäisenä. Valitse ensin 

Sovellukset vasemmanpuoleisesta valikosta 

 

Klikkaa sen jälkeen Savalanche Kauppa-sovelluksen kohdalta muokkaa asetuksia linkkiä. 

 

Vaihda nimi, Tallenna ja hyväksy OK-painikkeella.   

 

 Esimerkissä nimi muuttuu Kaupasta ’Matin kaupaksi’.  
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5. Provisioiden tilitys omalle pankkitilille 

Tuottojen tilitys tehdään Profiili-sivun kautta. Avaa Profiili-sivu Käyttäjätili-valikon Profiili-painikkeesta. Sieltä 

löydät myös toiminnot sähköpostiosoitteesi ja salasanasi muokkamiseen. Lisäksi sinne on keskitetty 

talousraportit kirjanpitoa varten.  

 

 Tilitys omalle pankkitilille 

Tilitys omalle pankkitilille onnistuu klikkaamalla Tilitä-linkkiä. Tilitys siirtyy pankkitilillesi muutaman päivän 

viiveellä pankista riippuen.    

 

 

Raportit kirjanpitoon 

Voit tulostaa raportin kirjanpitoosi esimerkiksi kuukausittain. Paina raportti-linkkiä tili-rivillä (kts. edellinen 

kuva).  Raportti on tehty tiliotemuotoon ja siitä näkyy Savalanche-käyttäjätilisi saldon lisäksi panot ja otot 

eriteltyinä.   

Panot – provisiot listaa sinun tulosi kauppasi kautta myydyistä muiden yritysten tuotteista/diileistä. 

Otot sisältävät tilityksesi omalla pankkitilille. 

Voit ajaa raportin valitsemallesi ajanjaksolle syöttämällä alku- ja loppupäivämäärän muodossa vvvv-kk-pp 

ja klikkaamalla Näytä-painiketta. Saat myös tulostettua ruudulla näkyvän raportin Tulosta-painikkeella.  
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Käyttäjätietojen muuttaminen 

Käyttäjätiedot ja salasanan voi vaihtaa klikkaamalla ”Muuta tietoja tai vaihda salasana” –painiketta. 

 

 


