TUTORIAL

JAK ZAČÍT INZEROVAT S TRAFFIC FACTORY
Přihlašte se do svého účtu tady
*Pokud si nepamatujete Vaše heslo, klikněte na “Forgot your password” (Nepamatuji si své heslo) a
řiďte se instrukcemi.

Jelikož se jedná o Vaše první přihlášení, budete tak vyzváni k nastavení bezpečnostních opatření.

KROK 1: Registrujte své telefonní číslo a aktivujte
“PŘIHLÁŠENÍ VE 2 KROCÍCH”.

Kód, který jste obdrželi formou SMS, vepište do příslušného políčka a klikněte na “Confirm” (Potvrdit)

KROK 2: Zadejte své uživatelské jméno

KROK 3: Configure IP RANGE (Konfigurovat IP RANGE)
Toto je pouze informativní stránka. Toto nastavení budete moci upravit po dokončení Vaší registrace. Klikněte
na “Skip” (Přeskočit) a přejděte k dalšímu kroku.

KROK 4: Vyplňte Vaše kontaktní a fakturační údaje a klikněte
na “Confirm”. (Potvrdit)

Pokud Vaše společnost či Vy nesídlíte v EU, v kolonce VAT number (DIČ) zatrhněte
“Not applicable (Není k dispozici) / Personal account (Osobní účet)”.
Pokud nejste plátce DPH, v kolonce VAT number (DIČ) zatrhněte
“Not applicable (Není k dispozici) / Personal account (Osobní účet).
→ UJISTĚTE SE, ŽE JMÉNO VÁS ČI VAŠÍ SPOLEČNOSTI ZADANÉ NA PLATFORMĚ SE SHODUJE S ÚDAJI NA ZASLANÉ
PLATBĚ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE VAŠE PLATBA ZAMÍTNUTA
→ OD 04/01/2018 VŠEM FAKTURACÍM ZASLANÝM EVROPSKÝM KLIENTŮM BEZ PLATNÉHO DIČ BUDE PŘIČTENA
PŘÍSLUŠNÁ DAŇOVÁ TAXA

Gratulujeme
Nyní už můžete začít!

Pokud si přejete optimalizovat Vaše bezpečnostní opatření a nevíte si rady, navštivte naši sekci
Často pokládané otázky
Jak postupovat Vám usnadní náš návod ZAČÍT V 5 KROCÍCH
1. Doplňte své kontaktní a fakturační údaje a přijměte naše Smluvní podmínky
Jak doplnit mé fakturační údaje
2. Vytvořte kampaň
Jak vytvořit CPC / CPM kampaň
3. Nahrát bannery a spojit je s odpovídajícími kampaněmi (a čekat na schválení)
Jak nahrát banner nebo video k banner kampani?
Jak nahrát video k pre-roll kampani?
Jak spojit bannery či videa s banner kampaní?
Jak spojit videa s pre-roll kampaní?
4. Vytvořte Advertising Insertion Order (A.I.O.) a pošlete svůj kredit požadovanou formou
BANKOVNÍ PŘEVOD / PAXUM / PAYPAL.
Jak dobít svůj účet
5. Aktivujte kampaně
Jak aktivovat kampaň
*Naše tutoriály jsou momentálně k dispozici především v angličtině. Pokud preferujete jiný jazyk, obraťte se
prosím na na Vašeho Account Managera.

FOLLOW US:
www.trafficfactory.com
trafficfactory

