Legg igjen et skikkelig visittkort i kundenes Boligmapper!
Bygg bedriftens profil i Boligmappa!
Dere kan nå legge igjen et enda bedre «visittkort» i alle boligmappene dere laster opp dokumenter til. Logo,
kontaktinformasjoner, tilbud ol. kan eksponeres. MERK: Tilhører din bedrift en markedskjede som Elfag,
Bademiljø, Comfort m.fl. kan det være at de alt har lagt inn en kjedeprofil. Denne blir imidlertid overskrevet om
dere legger inn deres egen.

Her er en veileding fra A til Å. Lykke til J !
NB! Vi anbefaler at du raskt leser igjennom hele veiledningen
før du begynner!

Først, hva vil vi oppnå – hvordan fungerer det?
1) Dere bygger deres
visittkort på profil adminsiden. (Her fra Boligmappas
testkonto.)

2) Kunden/boligeier finner
dere i sin boligmappe, i
oversikten over boligens
håndverkere
3) Klikker boligeier på bildet
i punkt 2 over, kommer de
inn på hele profilen

Da starter vi, først med bilder... J
Logg deg inn på din bedrifts boligmappekonto på:
https://boligmappa.no/for-handverkere//

KLIKK SÅ PÅ »VISITTKORT»

Det store forsidebildet*:

1 Klikk på den grå knappen
«Bytt forsidebilde». Da får du
opp et felt hvor du bare kan
dra bildet/filen du ønsker å
bruke over til, alternativt kan
du klikke på «Velg bilde»teksten og så hente opp bildet
fra ditt arkiv.

2 Bildet skal legge seg inn ca. som
vist, og du kan fokusere/zoome med
hendelen under bildet. Se neste side.

*Tilhører din bedrift en kjede som Elfag, Comfort, VB, Bademiljø o.l. vil generelle elementer i dennes profil eventuelt fremkomme i hele bedriftens profil, inntil dere «overskriver» disse.

Litt om billedstørelser m.m.
Forsidebildet:

NB!
Mål, minimum (b/h) 960 x 365 billedpunkter. Dette formatet er ikke
så følsomt mht. bildets sideforhold, så lenge størrelsen overstiger
målet oppgitt her.
Er bildet betydelig høyere kan du justere utsnittet ved å dra bildet
oppover eller nedover, innefor billedutsnittet.

Du kan justere bildet opp og ned innenfor utsnittet.

NB!
Merk, et kvadrat ut fra
bildets midpunkt vil danne
bakgrunnbildet i oversikten
over boligens håndverkere.
(Se side 2, punkt 2
innledningsvis.) Prøv derfor
å benytte et bilde som ikke
er rotete e.l. på midten.

Litt om billedstørelser m.m.
Profil/logobildetbildet:

✓

Logo?
Portrett?
Annet?

NB!

Mål, minimum (b/h) 170 x 170
billedpunkter, mest mulig
kvadratisk. Har du ikke en ca
kvadratisk logo eller kvadratisk
bilde, bruk et screen-shotutsnitt av et bilde eller legg en
logo over på en hvit bunn,
f.eks. i et word-dokument, og
ta et kvadratisk screen-shot.

Prøv å unngå å bruke eller lage
en logo som fyller kvadratet,
da logoen ikke kan skaleres til
å bli mindre.

Bedre skalert slik i begynnelsen,
da du kan gjøre det større med
hendelen under bildet.

Profil/logobildet:

Et kvadratisk bilde/logo vil som oftest legge
seg slik med en gang, og du kan evt. justere
det større med hendelen.

Om bildet/logoen har lagt seg inn slik som vist
her, juster hendelen under bildet litt frem og
tilbake. Da vil det legge seg inn i kvadratet, og
du kan justere og fokusere det til ønsket
størrelse som vist til venstre.

Selskaps- og
kontaktinformasjoner
Fyll inn feltene, de som ikke alt er fyllt ut. Merk, pass
på å ikke legge eller kopiere inn blanke karakterer,
også foran eller bak f.eks. en e-postadresse.

Skriv eller kopier inn en god tekst om virksomheten
Folk ønsker å forholde seg til mennesker – som er
lett å få tak i. Vi anbefaler derfor å ha en helt
konkret kontaktperson. Bildet legges inn som vedr.
profilbildet tidligere nevnt.

3 stk tjenester og tilbud*

Bygg 3 stk. på ditt
visittkort i kundens
boligmappe

1 Legg inn en tittel og en lenke til en nettside der kunden kan lese
mer om tilbudet! Lagre før du begynner å legge inn bildet.
2 Bildet legger du til på samme måte som for det tidligere omtalte
forsidebildet. Mål, minimum (b/h) 630 x 360 billedpunkter.

*Antallet er selvsagt frivillig. Har du ingen fremkommer det intet om dette. Tilhører din bedrift en kjede som Elfag vil dennes eventuelle kjedetilbud fremkomme her inntil dere «overskriver» disse.

LYKKE TIL!
Om spørsmål eller problemer, kontakt:
morten.holo@boligmappa.no

