
Instrukcja aplikacji 
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1. Opis aplikacji

Aplikacja pozwala na tworzenie promocji typu “kup X produktów, dostaniesz Y gratis”. 

2. Instalacja

Aby zainstalować aplikację, należy w panelu administracyjnym sklepu wybrać

pozycję Dodatki i integracje, następnie przejść do listy wszystkich aplikacji i odszukać 

pozycję "Promocje 2+1”. Po kliknięciu “Instaluj” i zaakceptowaniu zgód, aplikacja powinna 

pojawić się w zakładce Dodatki i integracje > Moje aplikacje.

3. Ogólna konfiguracja

Aby uruchomić aplikację, należy przejść do zakładki Dodatki i integracje > Moje aplikacje > 

Promocje 2+1 > Konfiguracja.

Wówczas wyświetli się opcja “Włącz aplikację”. 

Dostępna jest również opcja zmiany ceny gratisu na 1 grosz po złożeniu zamówienia - 

Aktywacja tego pola sprawia, że po złożeniu zamówienia aplikacja zmieni ceny 

produktom gratisowym na 1 grosz odpowiednio zmniejszając ceny pozostałych 

produktów, dzięki czemu wartość zamówienia pozostanie niezmieniona. Opcja nie 

zmienia nic po stronie klienta końcowego - produkty w promocji w dalszym ciągu 

wyświetlają się jako gratisy. Opcja ma na celu wyeliminowanie produktów z ceną 0 na 

fakturach.
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Aby dodać promocję należy przejść do zakładki “Dodaj promocję”, wówczas 

wyświetli się formularz dodawania promocji:

Nazwa promocji służy do jej łatwej identyfikacji w panelu administracyjnym i nie 

wyświetla się w sklepie po stronie klienta. Promocja może dotyczyć wszystkich 

produktów w sklepie lub można ją ograniczyć do konkretnych kategorii i 

producentów. Możesz dodać dowolną liczbę kategorii i producentów do promocji. 

Jeśli wybierzesz zarówno kategorie, jak i producentów, produkt będzie musiał 

należeć do min. 1 kategorii, a także mieć ustawionego producenta z puli. Jeśli nie 

wybierzesz nic, promocja będzie działać na cały asortyment.

Aplikacja obsługuje kategorie główne produktów. Kategoria główna to ta 

ustawiona jako główna w zakładce "Dane podstawowe" w karcie edycji produktu, 

może nią być zarówno podkategoria jak i kategoria 1 poziomu w drzewie kategorii 

sklepu.

Ilość wymagana to ilość produktów, jaka musi się pojawić w koszyku, aby 

promocja została aktywowana. Ilość w gratisie to ilość produktów, którą klient 

otrzyma gratis kupując ilość wymaganą. Jeśli ilość wymagana to 3, a ilość w 

gratisie to 1, klient otrzyma 1 gratis za każde 3 zakupione produkty. Jeśli kupi 6 

produktów, 2 otrzyma gratis. Gratisami zawsze stają się najtańsze produkty z puli.
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Aplikacja obsługuje tylko warianty magazynowe (obsługa magazynu: tak). 

Użycie aplikacji na wariantach niemagazynowych może spowodować 

nieprawidłowe ustalenia, które produkty mają być gratis.

Jeśli chcesz, aby produkty gratisowe były automatycznie ściągane ze stanu po 

złożeniu zamówienia, włącz w sklepie możliwość zakupu produktów 

bezpłatnych w zakładce Ustawienia > Obsługa zamówień > Zamówienia i 

koszyk.

Promocja może także wyświetlać dodatkową treść w koszyku, zarówno jeśli 

została aktywowana, jak i jeśli min. 1 produkt spełnia jej warunki. Służą do tego 2 

osobne pola na końcu formularza dodania/edycji promocji. Boks pojawiający się 

dla aktywnej promocji może zawierać treść np.: “Dzięki promocji otrzymujesz 2 

produkty gratis i oszczędzasz 100zł!”, a boks dla nieaktywnej np.: “Dodaj jeszcze 3 

produkty do koszyka, a 1 otrzymasz gratis!”.

Wartości liczbowe można dodać do boksów za pomocą dodatkowych zmiennych:

{ilosc_wymagana} - ilość wymagana w danej promocji (konfigurowalne w 

panelu)

{ilosc_gratisow} - ilość gratisów w danej promocji (konfigurowalne w panelu)

W przypadku boksu dla promocji aktywnej dodatkowo:

{ilosc_otrzymanych_gratisow} - ilość produktów, jakie klient otrzymuje gratis w 

ramach tej promocji

{wartosc_otrzymanych_gratisow} - wartość produktów, jakie klient otrzymuje 

gratis w ramach tej promocji

W przypadku boksu dla promocji nieaktywnej natomiast:

{ile_brakuje} - ilość produktów, jaka brakuje w koszyku, aby promocja została 

aktywowana
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W najnowszej aktualizacji dodaliśmy opcję wybrania predefiniowanego szablonu 

graficznego, oraz możliwość wyświetlania informacji w koszyku jeśli żaden z 

produktów nie spełnia warunków promocji:
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4. Uwagi dodatkowe

Aby umieścić informację o otrzymanych gratisach w mailu potwierdzającym 

zamówienie do klienta należy:

1) Przejść do zakładki Wygląd i treści -> Szablony wiadomości 

automatycznych.

2) Przejść do edycji szablonu: “Zamówienie - potwierdzenie”.

3) Następnie w treści html dodać znacznik {notes} według poniższego wzoru.



Dziękujemy za uwagę!
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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tel: + 48 506 944 985
pon - pt     10 - 14

kontakt@maxsote.pl
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