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Dzia� Og�osze�- Pomoc

<h3 align="center"><a name="poczatek" title="poczatek"></a>Dzia� Og�osze�- Pomoc<br
/></h3><p><strong>Pytania: </strong></p><p><a href="#rejestracja">Jak zarejestrowa�si�na stronie?</a>
</p><p><a href="#jakdodac">Jak doda�og�oszenie? </a> </p><p><a href="#tytul">Jaki wpisa�tytu� og�oszenia?
</a> </p><p><a href="#dodaczdjecie">Jak doda�zdj�ie? </a> </p><p><a href="#jakzmniejszyc">Jak zmniejszy
zdj�ie? </a> </p><p><a href="#obrociczdjecie">Jak obróci�zdj�ie?</a> </p><p><a href="#jakakategoria">Do
jakiej kategorii przypisa�og�oszenie? </a> </p><p><a href="#kilkaprzedmiotow">Kilka przedmiotów razem czy
ka�dy osobno?</a> </p><p><a href="#edycja">Jak zmieni�skasowa�og�oszenie ju� wprowadzone?</a>
</p><p><br /><a href="#jakdlugo">Jak d�ugo prezentowane s� og�oszenia?</a> </p><p><a
href="#brakpublikacji">Og�oszenie si�nie jest widoczne na stronie - dlaczego?</a> </p><p><a
href="#brakwzakladce">Po jakim czasie og�oszenie jest publikowane?</a> </p><p><br /><a
href="#platnedarmowe">Jakie og�oszenia s� darmowe, a jakie p�atne?</a> </p><p><a
href="#szukamczyoferuje">Szukam pracy czy oferuj�us�ug�- jaka to ró�nica?</a> </p><p><a
href="#tylkodorobic">Nie mam zarejestrowanej dzia�alno�ci, chc�tylko dorobi�- co wtedy?</a> </p><p><br /><a
href="#jakzaplacic">Jak mog�zap�aci�za publikacj�og�oszenia?</a> </p><p><a href="#standardowe">Co to jest
wersja standardowa og�oszenia?</a> </p><p><a href="#TOP">Co to jest wersja TOP og�oszenia (dla og�osze
p�atnych)?</a> </p><p><a href="#kolor">Co to jest wersja wyró�nienia t�em (dla og�osze�p�atnych)?</a>
</p><p><br /><a href="#kontakt">Problem z og�oszeniem - gdzie si�zwróci�</a> </p><p><br
/><strong>Odpowiedzi:</strong></p><p><br /><a name="rejestracja" title="rejestracja"></a><strong>Jak
zarejestrowa�si�na stronie?</strong></p><p>Rejestracja</p><p>1. W górnej cz�i lewego panelu strony
odnajdujemy Menu logowania si�i klikamy na link Zarejestruj si�</p><p>2. Na ekranie pojawi si�krótki formularz
rejestracyjny. Nale�y wpisa�dane do formularza oraz has�o, które b�zie mo�na �atwo zapami�a�</p><p>3.
Wpisane dane nie s� przekazywane osobom trzecim. S�u�� one jedynie procesowi logowania si�oraz umo�liwiaj�
kontakt Administratora strony z U�ytkownikiem.</p><p>4. Dla danego adresu mailowego mo�liwe jest stworzenie
tylko jednego konta u�ytkownika.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p> </p><p><a
name="jakdodac" title="jakdodac"></a><strong>Jak doda�og�oszenie?</strong></p><p>1. Wpisanie swojej oferty
do Dzia�u Og�osze�wymaga zalogowania si�jako zarejestrowany u�ytkownik strony
PolakwNorthampton.pl.</p><p>2. Po zalogowaniu si�w lewym menu znajdujemy link do Dzia�u
Og�osze�</p><p>3. Na wst�nej stronie Dzia�u Og�osze�znajdziemy podstawowe informacje o na temat tego
dzia�u oraz link do Regulaminu. To wa�ne, by najpierw zapozna�si�z zasadami funkcjonowania dzia�u.</p><p>4.
Ze strony wst�nej przechodzimy do w�a�ciwej strony g�ównej Dzia�u poprzez klikni�ie na link Przejd� do
Og�osze�</p><p>5. Na górze okna og�osze�znajdujemy przycisk Dodaj. Wówczas otworzy si�okno formularza do
wprowadzenia og�oszenia. Niektóre pola s� obowi�zkowe, s� one specjalnie oznaczone gwiazdk�.</p><p>6. Do
og�oszenia mo�emy doda�zdj�ia, o ile posiadamy je w wersji elektronicznej na komputerze lub no�niku
elektronicznym (CD, karcie pami�i, pendrivie). W tym celu klikamy na przycisk Przegl�daj obok pola Obrazek. W
dodatkowym oknie znajdujemy lokalizacj�obrazka, które chcemy doda�do og�oszenia. Po wskazania lokalizacji
zdj�ia na swoim komputerze klikamy na przycisk Otwórz.</p><p>7. Po wprowadzeniu ca�ej tre�ci og�oszenia
zapisujemy je w systemie (Zapisz Og�oszenie).</p><p>8. Publikacja og�oszenia na stronie nast�uje po akceptacji
jego tre�ci przez Administratora strony. W przypadku og�osze�dotycz�cych oferowanych us�ug czy innych
zwi�zanych z prowadzona dzia�alno�ci� biznesowa wymagany jest kontakt z Administratorem w celu uzgodnienia
p�atno�ci za publikacj�og�oszenia.</p><p>9. Og�oszenia umieszczone w systemie jest dost�ne do wgl�du po
zalogowaniu si�po klikni�iu na link Moje og�oszenia do momentu ich opublikowania. Po opublikowaniu
og�oszenia wpis nie jest ju� dost�ny do samodzielnej edycji czy skasowania (nie jest widoczny w zak�adce Moje
og�oszenia). Zmiana ustawie�jest odpowiedzi� na nieuczciwe dzia�ania niektórych u�ytkowników strony. W
sprawie og�osze�nieaktualnych czy wymagaj�cych edycji prosz�kontaktowa�si�z administratorem strony pisz�c
z adresu mailowego przypisanego do konta, z którego dodano og�oszenie z podaniem numeru ID
og�oszenia.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p> </p><p><a name="tytul"
title="tytul"></a><strong>Jaki wpisa�tytu� og�oszenia? </strong></p><p>Wpisanie tytu�u og�oszenia wydaje si
by�bardzo prost� czynno�ci�, nie wymagaj�c� komentarza. Z praktyki okazuje si�jednak, �e czasem przydatna
jest ma�a podpowied�.</p><p>Generalnie tytu� powinien zwi�e, ale i precyzyjnie zapowiedzie�tre�
og�oszenia. Najpro�ciej zatem - nazwa�oferowany/poszukiwany przedmiot czy us�ug� Dlatego te� wpisywanie w
tytule jedynie s�owa "Sprzedam" jest utrudnieniem dla potencjalnych klientów, gdy� musz� oni wczytywa�si�w
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tre��og�oszenia. Zw�aszcza wtedy, gdy nie dodano zdj�ia oferowanego przedmiotu.</p><p><a
href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a name="dodaczdjecie"
title="dodaczdjecie"></a><strong>Jak doda�zdj�ie?</strong></p><p>Do og�oszenia mo�emy doda�zdj�ia, o ile
posiadamy je w wersji elektronicznej na komputerze lub no�niku elektronicznym (CD, karcie pami�i, pendrivie).
Rzecz jasna nast�uje to w trakcie wpisywania og�oszenia do systemu. Musimy zatem mie�otwarty formularz
dodawania og�oszenia.</p><p>Aby doda�zdj�ie klikamy na przycisk Przegl�daj obok pola Obrazek. W
dodatkowym oknie znajdujemy lokalizacj�obrazka, które chcemy doda�do og�oszenia. Po wskazania lokalizacji
zdj�ia na swoim komputerze klikamy na przycisk Otwórz. System akceptuje pliki o wielko�ci <strong>max. 350
kb</strong>. Je�eli plik jest wi�szy, nale�y go zmniejszyc przed dodawaniem do og�oszenia.</p><p><a
href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p> </p><p><a name="jakzmniejszyc"
title="jakzmniejszyc"></a><strong>Jak zmniejszy�zdj�ie?</strong></p><p>Dla sprawniejszego wy�wietlania zdj�
przy og�oszeniach wprowadzony zosta� limit wielko�ci zdj�ia. Plik graficzny nie mo�e mie�wi�ej ni� 350 kb.
Zdj�ie wykonane z u�yciem aparatu cyfrowego czy telefonu komórkowego najcz�iej zajmuje znacznie wi�ej
miejsca na dysku/karcie pami�i. Oznacza to, �e konieczne jest dostosowanie zdj�ia do u�ycia go w
og�oszeniu.</p><p>Podstawowymi czynnikami decyduj�cymi o rozmiarze pliku graficznego jpg s� rozdzielczo�
zdj�ia oraz stopie�kompresji. Dlatego te� zmiana tych dwóch parametrów pozwoli na zmniejszenie "wagi" zdj�ia.
Jak to zrobi�</p><p>Przed wykonaniem zdj�ia - je�eli wykonujemy zdj�ia wy��cznie dla celów og�oszenia,
mo�emy zmieni�ustawienia aparatu tak, by wykona�zdj�ie o mniejszej "wadze". W tym celu w zmniejszamy
rozdzielczo��wykonywanych zdj� (opisane w megapikselach czy MP) oraz zmniejszamy ustawienia jako�ci (cz�to
okre�lane liczb� gwiazdek). Szczegó�owe informacje jak zmienia�ustawienia w posiadanym sprz�ie powinny by
zamieszczone w Instrukcji obs�ugi.</p><p>Po wykonaniu zdj�ia - do tego najpewniej b�ziemy potrzebowa
programu graficznego. Nie chodzi tutaj o jaki� skomplikowany edytor w rodzaju Photoshopa (cho�ten te� mo�na
zastosowa�. Wystarczy zwyk�a przegl�darka zdj�. Przyk�adami taki przegl�darek s� mi�zy innymi Irfan View,
ACDSee Photo Manager, FastStone Photo Viewer. </p><p>Proces zmniejszenia wielko�ci pliku opiszemy na
przyk�adzie Irfan View. Najpierw zmienimy rozdzielczo��zdj�ia, a nastepnie przy zapisywaniu - stopie�kompresji
czyli jako�� </p><p>Po otwarciu zdj�ia w tym programie w górnym pasku wybieramy pozycj�Obraz i z
rozwini�ego menu wybieramy Zmie�rozmiar obrazu. W nowym oknie mo�emy dokona�zmiany rozdzielczo�ci
zdj�ia wpisuj� konkretne liczby pikseli lub podaj�c zmian�w procentach (wobec pliku oryginalnego). WA�NE nale�y pami�a� by mie�zaznaczon� opcj�Zachowaj pierwotne proporcje boków (ustawienie domy�lne
programu). Potwierdzamy wprowadzone zmiany klikaj�c na przycisk OK. </p><p>W celu zapisania zmiany
wybieramy u góry przycisk Plik i dalej Zapisz. Proponuj�opcj�Zapisz (w katalogu pierwotnym), by zapisa
zmniejszon� wersje obok oryginalnego i �atwo je znale��na dysku. WA�NE - zapisuj�c zdj�ie w tym samym
miejscu gdzie orygina� musimy zmieni�nazw�pliku, by nie straci�wersji oryginalnej. Zatem w nowym oknie zapisu
pliku modyfikujemy nazw�pliku (np, dopisuj�c do oryginalnej "zmn" jako zmniejszone). W celu zmiany drugiego
parametru maj�cego wp�yw na "wag� pliku przy zapisie zmienimy jako��(stopie�kompresji). Na dole okna zapisu
zaznaczamy opcje Poka� okno opcji. Dzi�i temu obok okna zapisu widoczne b�zie dodatkowe okienko Opcje zapisu
plików JPEG/GIF. Zmiana stopnia kompresji mo�liwa jest przez przesuni�ie suwaka. Ustawienie poni�ej 85 mo�e
skutkowa�widocznymi efektami pogorszenia jako��zdj�ia. Po zmianie ustawie�klikamy na Save, by zapisa
zdj�ie (pami�ajmy o zmianie nazwy pliku). Nast�nie sprawdzamy ile miejsca zajmuje nowy plik. Je�li jest on zbyt
duzy, wykonujemy powy�sze kroki ponownie stosuj�c inne ustawienia dla uzyskania wymaganej
wielko��/p><p>Zainstalowanie dodatkowych Plug-inów do IrfanView pozwala na zapis od razu pliku o wymaganej
wielko�ci nawet bez zmiany rozdzielczo�ci. W opcjach zapisu plików JPEG/GIF zaznaczamy wówczas punkt
Kompresuj do rozmiaru i wpisujemy wymagany rozmiar (np. 300).</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku
strony </a> </p><p><br /><a name="obrociczdjecie" title="obrociczdjecie"></a><strong>Jak obróci
zdj�ie?</strong></p><p>Wi�szo��programów do przegl�dania czy edycji zdj� oferuje mo�liwo��obrócenia
zdj�ia. Zazwyczaj jest tak, �e zdj�ia wy�wietlane s� w u�o�eniu poziomym (format krajobrazowy - landskype).
Zdj�ia wykonywane po obróceniu aparatu pionowo (formacie portretowym) domy�lnie wy�wietlane s� równie� w
poziomie, co zmusza do gimnastyki przy ogl�daniu. Oczywistym rozwi�zaniem jest obrócenie zdj�ia b��nie
wy�wietlanego w poziomie do w�a�ciwej pozycji, czyli do pionu. </p><p>Polecenie pozwalaj�ce na obrócenie
zdj�ia to zazwyczaj Obró�w prawo lub Obró�w lewo.</p><p>Nowe aparaty posiadaj� funkcj�rozpoznaj�c�
u�o�enie aparatu i automatyczne wy�wietlania zdj�ia w odpowiedniej pozycji. Dane te zapisane w zdj�iu nie s�
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jednak rozpoznawane przez wszystkie systemu i oprogramowania.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku
strony </a> </p><p><strong><br /></strong><a name="jakakategoria" title="jakakategoria"></a><strong>Do jakiej
kategorii przypisa�og�oszenie?</strong></p><p>Nad w�a�ciwym przyporz�dkowaniem ofert czuwa
administrator. Wskazane jest jednak, by ju� na etapie wpisywania og�oszenia odpowiednio zaszeregowa�swój wpis.
</p><p>Obecnie jest tak, i� wszystkie og�oszenia o us�ugach umieszczane s� w jednym dziale, niezale�nie od
tego, jakiej bran�y dotycz�. Zebranie ofert w jednym miejscu pomaga u�ytkownikom w odnalezieniu w�a�ciwej
dla siebie. Zatem np. warsztat samochodowy czy holowanie b�� umieszczone w dziale Us�ugi..., a nie Samochody...
W dziale motoryzacyjnym umieszczamy tylko oferty typu kupno/sprzeda�.</p><p>Og�oszenia zwi�zane z
wyjazdami do Polski (wolne miejsca w samochodzie) dodawane s� do kategorii Inne,pozosta�e...</p><p><a
href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a name="kilkaprzedmiotow"
title="kilkaprzedmiotow"></a><strong>Kilka przedmiotów razem czy ka�dy osobno?</strong></p><p>Wygodniejsz�
dla przegl�daj�cych og�oszenia jest opcja wstawienia ka�dego produktu do oddzielnego og�oszenia. Pomaga to
równie� w odpowiednim zaszeregowaniu wpisu do danej kategorii. Przy przedmiotach tego samego typu mo�liwe
jest oczywi�cie grupowanie ich w jednym og�oszeniu, mo�e to jednak by�utrudnieniem dla sprzedaj�cego. Przy
sprzeda�y jednego z przedmiotów nadal musi utrzymywa�og�oszenie ze wzgl�u na pozosta�e przedmioty,
nara�aj�c si�na niepotrzebne telefony w sprawie tego ju� nieaktualnego.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do
pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a name="edycja" title="edycja"></a><strong>Jak zmieni�skasowa
og�oszenie ju� wprowadzone?</strong></p><p>Po dodaniu og�oszenia do systemu Dzia�u Og�osze�wpis jest
dost�ny w zak�adce Moje og�oszenia i mo�liwa jest samodzielna edycji wpisu. Wystarczy wybra�og�oszenie z
listy swoich wpisów (w zak�adce Moje og�oszenia). Pod otwartym og�oszeniem pojawi si�przycisk Edytuj. Po
klikni�iu na ten przycisk og�oszenie wy�wietlane b�zie w trybie formularza (jak przy dodawaniu nowego
og�oszenia). Po wprowadzeniu zmian nale�y je zapisa�(przycisk Zapisz pod formularzem).</p><p>Aby skasowa
og�oszenie nale�y oczywi�cie wybra�przycisk Usu� </p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a>
</p><p><br /><a name="jakdlugo" title="jakdlugo"></a><strong>Jak d�ugo prezentowane s�
og�oszenia?</strong></p><p>Obecnie og�oszenia prezentowane s� prze 2 tygodnie licz�c od dnia ich umieszczenia
w systemie. Po tym czasie wpisy s� automatycznie kasowane z systemy Dzia�u og�osze�</p><p>W przypadku
og�osze�odp�atnych przy wykupieniu d�u�szego czasu publikacji (1 czy 3 miesi�ce) administrator wykonuje
kopi�og�oszenia i co 2 tygodnie wpisuje je w imieniu u�ytkownika. Tym samym nowy wpis pojawia si�na
pocz�tku listy og�osze� a poprzedni jest kasowany.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a>
</p><p><br /><a name="brakpublikacji" title="brakpublikacji"></a><strong>Og�oszenie si�nie jest widoczne na
stronie - dlaczego?</strong></p><p>Og�oszenia umieszczane przez u�ytkowników zapisywane s� w systemie
Dzia�u og�osze� Pa�twa oferty nie si�jednak od razu publikowane i udost�niane wszystkim internautom. Do
wy�wietlenia og�oszenia na stronie konieczna jest akceptacja oferty przez administratora. Zasadniczo codziennie
administrator przegl�da nowe wpisy i podejmuje decyzj�o ich dopuszczeniu lub nie do publikacji. Czynimy to zwykle
wieczorem, by przejrze�jak najwi�ej oglosze�z danego dnia. </p><p>Dlaczego konieczna jest ingerencja
administratora i oczekiwanie na jego decyzje? Przede wszystkim s�u�y to zapewnieniu porz�dku w Dziale og�osze�
U�ytkownicy bardzo cz�to umieszczaj� swoje wpisy w b��nych kategoriach lub nie przyporz�dkowuj� ich w
ogóle. Zdarza si� �e og�oszenia pojawiaj� si�wielokrotnie. Niestety cz� wpisów nie mo�e by�opublikowana ze
wzgl�u na niezgodno��z regulaminem (np. sprzeda� produktów niedopuszczonych do sprzeda�y w Dziale
og�osze�jak papierosy czy alkohol).</p><p>Czasem przyczyn� wstrzymania publikacji jest brak dokonania
p�atno�ci za og�oszenie odp�atne (og�oszenia o us�ugach i prowadzonej dzia�alno�ci biznesowej oraz oferty
typu Mam do wynaj�ia).</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a
name="brakwzakladce" title="brakwzakladce"></a><strong>Po jakim czasie og�oszenie jest
publikowane?</strong></p><p>Generalnie og�oszenia przegl�dane s� codziennie - raczej z wyj�tkiem niedziel i
dni wolnych od pracy. Zwykle wieczorem, by obj�c jak najwi�ej og�osze�z danego dnia. Bywa jednak, �e
publikacja wpisu wymaga wyja�nienia (np. brak p�atno�ci czy w�tpliwo�ci regulaminowe), wowczas okres
oczekiwania na publikacj�mo�e si�wyd�u�y�</p><p>Podsumowuj�c zatem zasadniczo og�oszenie publikowane
jest tego samego dnia lub nast�nego, je�li by�o dodane ju� po tym, kiedy danego dnia przegl�dano i publikowano
og�oszenia.</p><br /><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a
name="platnedarmowe" title="platnedarmowe"></a><strong>Jakie og�oszenia s� p�atne, a jakie
darmowe?</strong></p><p>Odp�atno��za publikacj�wymagana jest obecnie odno�nie <strong>og�osze
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dotycz�cych oferowanych us�ug</strong> (prowadzonej dzia�alno�ci biznesowej obs�ugi czy sprzeda�y) we
wszystkiech opcjach, podobnie <strong>ofert "Mam do wynaj�ia"</strong> (wymagamy wpisania pe�nego kodu
pocztowego) oraz <strong>pozosta�ych og�oszen, o ile zamawiana jest opcja TOP lub wyró�niona kolorem
t�a</strong>. Og�oszenia nie zwi�zane z prowadzon� dzia�alno�ci� us�ugow� czy sprzeda�y oraz
wynajmowania nieruchomo�ci publikowane w opcji standardowej s� publikowane bezp�atnie. Koszt publikacji
og�oszenia jest bardzo niski w porównaniu z mo�liwo�ci� dotarcia do tysi�y Polaków mieszkaj�cych w
Northampton i okolicy.</p><p>Ocena uznania og�oszenia za reklam�us�ug zale�y od tre�ci oferty nie za� faktu
zarejestrowania dzia�alno�ci. Oczywi�cie zach�amy do podejmowania dzia�a�zgodnych z prawem podatkowym,
jednak odpowiedzialno��w tym wzgl�zie spoczywa na tym, kto dodaje si�reklamuje.</p><p>Zatem og�oszenia
odp�atne dotycz� tak dzia�aj�cych firm, jak i samozatrudnionych (firmy kurierskie, warsztaty samochodowe,
serwisy komputerowe, masa�y�ci, instruktorzy nauki jazdy czy opiekunki dzieci�e itd).</p><p>"Mam w�asne
dziecko i chc�dorobi�opiekuj�c si�przy okazji innym dzieckiem. Czy og�oszenie takie jest odp�atne?" Tak,
poniewa� w sensie formalnym reklamuje si�w ten sposób swoje us�ugi. Jak opisujemy to w innym miejscu NIE
JEST to og�oszenie typu Szukam pracy.</p><p>"Sprzedaj�samochód - czy p�ac�za og�oszenie?" To zale�y.
Je�eli sprzedaj�swój w�asny samochód (jeden), og�oszenie jest bezp�atne. Je�eli zajmuj�si�skupem u�ywanych
aut/rowerów/komputerów i po ich naprawie odsprzedaj�je, wówczas prowadz�dzia�alno��biznesow� i
og�aszaj�c si�reklamuj�swoje us�ugi. Zatem og�oszenia takie powinny by�odp�atne. </p><p>W odniesieniu do
og�osze�typu "Mam do wynaj�ia", odp�atno��dotyczy zarówno ofert wynajmu domów, mieszka� pokoi, jak i
innych obiektów (np. gara�u czy magazynu). </p><p>Og�oszenia pozosta�e w opcjach niestandardowych
publikowane s� wed�ug stawek dla og�osze�o us�ugach. </p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony
</a> </p><p> </p><p><a name="szukamczyoferuje" title="szukamczyoferuje"></a><strong>Szukam pracy czy
oferuj�us�ug�- jaka to ró�nica?</strong></p><p>Cz�to Panie, które chc� dorobi�opiekuj�c si�dzie�i
umieszczaj�c og�oszenie wybieraj� opcj�Szukam pracy. Bywa, �e kto� szukaj�c elektryka do naprawy instalacji
wstawia ofert�do kategorii Dam prac� </p><p>Oba przypadki to nie og�oszenia o pracy, ale o us�ugach. Opiekunka
do dziecka nie szuka pracy, ale oferuje us�ug�(og�oszenie p�atne). Pan za� potrzebuje us�ugi (og�oszenie
bezp�atne).</p><p>Rozró�nienie to jest oczywiste dla ka�dego ksi�owego - daj�cy prac�podpisuje umow�o
prac� odprowadza sk�adki za pracownika, wystawia mu payslipy, p�aci chorobowe itp. Oferuj�cy us�ug�dzia�a
odwrotnie - to on przyjmuje zlecenie, okre�la cen�i wystawia rachunek do zap�aty.</p><p>W kontek�cie
umieszczania og�osze�to rozró�nienie jest wa�ne przede wszystkim dla tych, którzy wpisuj�c b��nie Szukam
pracy zamiast Oferuj�us�ug�zapominaj� o uregulowaniu p�atno�ci za og�oszenie. </p><p>Dla porz�dku legalnie zarejestrowane opiekunki nie widz� problemu w p�atno�ci za og�oszenia, jako normalnego elementu
prowadzenia swojej dzia�alno�ci (cena wliczana do kosztu prowadzenia biznesu).</p><p><a
href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p> </p><p><a name="tylkodorobic"
title="tylkodorobic"></a><strong>Nie mam zarejestrowanej dzia�alno�ci, chc�tylko dorobi�- co
wtedy?</strong></p><p>Wedle prawa od momentu rozpocz�ia reklamowania swoje dzia�alno�ci mam okre�lony
czas na zarejestrowanie swojego biznesu (3 miesi�ce). Czy nie rejestruj�c dzia�alno�ci p�ac�za og�oszenia? Tak.
Administracja strony nie weryfikuje faktu rejestracji, jednak zach�a do przestrzegania prawa.</p><p><a
href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a name="jakzaplacic"
title="jakzaplacic"></a><strong>Jak mog�zap�aci�za publikacj�og�oszenia?</strong></p><p>Podstawow�
form� p�atno�ci za og�oszenia jest skorzystanie z przycisków Paypal na podstronie P�atno�ci. Z dost�nych tam
przycisków mo�emy wybra�odpowiedni� dla nas opcj�publikacji oraz czas prezentacji oferty.</p><p>W
wyj�tkowych sytuacjach mo�liwe jest dokonywania wp�at bezpo�rednio na konto bankowe strony. W takiej
sytuacji prosimy o kontakt z administratorem strony.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a>
</p><p><br /><a name="standardowe" title="standardowe"></a><strong>Co to jest wersja standardowa
og�oszenia?</strong></p><p>Pd stawow�, domy�ln� form� prezentacji og�oszenia jest wersja standardowa.
Og�oszenia prezentowane s� w kolejno�ci ich umieszczenia w systemie w obr�ie danej kategorii. Nowsze oferty
pojawiaj� si�na li�ci og�osze�wy�ej, starsze za� poni�ej. Z czasem starsze og�oszenia przesuwaj� si�ku
ko�owi (dó� strony 1 , potem strona 2 czy 3).</p><p>Kolor t�a jest jednakowy dla wszystkich og�osze
standardowych.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br /><a name="TOP"
title="TOP"></a><strong>Co to jest wersja TOP og�oszenia (dla og�osze�p�atnych)?</strong></p><p>Aby przez
ca�y czas publikacji oferty zapewni�prezentacje og�oszenie na pocz�tku listy danej kategorii, stworzona zosta�a
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opcja TOP. Ze wzgl�u na wysokie zainteresowania t� opcj� dla og�osze�o us�ugach przeznaczyli�my 17 miejsc
na takie wpisu. Blok og�osze�TOP prezentowanych jest zawsze na pocz�tku listy og�osze�danej kategorii (na
górze 1 strony).</p><p>W obr�ie bloku og�osze�TOP oferty przesuwaj� si�z czasem jak przy og�oszeniach
standardowych). Nowe og�oszenie TOP jest powy�ej og�oszenia starego TOP, ale zawsze w obr�ie tego bloku zawsze powy�ej og�osze�standardowych. </p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a>
</p><p><br /><a name="kolor" title="kolor"></a><strong>Co to jest wersja wyró�nienia t�em (dla og�osze
p�atnych)?</strong></p><p>Domy�lnie wszystkie og�oszenia maj� jednakowe bia�e t�o. W celu zwrócenia
uwagi na dan� ofert�mo�na wybra�opcj�wyró�nienia kolorem t�a. Wówczas t�o zmienia kolor na jasno zielony
(dotyczy widoku ca�ej listy og�osze�.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p><br
/><a name="kontakt" title="kontakt"></a><strong>Problem z og�oszeniem - gdzie si�zwróci�</strong></p><p>W
razie problemów z og�oszeniem, który wykracza poza opisane sytuacje prosimy o kontakt z administracj� strony podstrona Napisz do nas.<br />W mailu prosz�poda�numer ID og�oszenia, którego zapytanie dotyczy oraz login
uzytkownika. Korespondencja powinna by�wysy�ana z adresu mailowego przypisanego do konta, z którego dodano
og�oszenie.</p><p><a href="#poczatek">Wró�do pocz�tku strony </a> </p><p> </p><p>
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