Program Partnerski Ceneo.pl na Wordpressie. Poradnik dla początkujących
Wprowadzenie
Wordpress jest jedną z największych platform blogowych na świecie. Ten popularny system
zarządzania treścią napędza nie tylko niewielkie blogi pasjonatów, ale i duże serwisy informacyjne.
Kreacje reklamowe dostępne w programie partnerskim Ceneo.pl doskonale sprawdzą się także na
Twojej witrynie opartej na WordPressie. Jak poprawnie je osadzić je na Twojej stronie?

Rotator produktów. Osadzenie kreacji we wpisie
Rotatory produktowe dostępne w Wyborze kreacji doskonale sprawdzą się jako reklamowe
uzupełnienie Twoich tematycznych wpisów. Jeżeli czytelnika zainteresuje recenzowany przez Ciebie
produkt, warto wskazać mu jedno z najlepszych miejsc w sieci, gdzie może dokonać zakupu!
Rotatory produktów są niezwykle elastyczne. Kreację reklamową możesz dopasować je nie tylko
rozmiarowo, tematycznie (kategoria, wybrane produkty), ale i wizualnie, aby jak najlepiej wpisywały
się w estetykę Twojej strony. Ich konfigurację ułatwia intuicyjny kreator, za pomocą którego
przygotujesz swoją reklamę w mgnieniu oka. Tę samą kreację możesz wykorzystywać we wielu
wpisach, jednak zachęcamy Cię do ich częstego różnicowania.

Osadzenie kodu HTML we wpisie
Gdy za pomocą kreatora przygotujesz swoją kreację reklamową, skopiuj wygenerowany kod HTML
do schowka, a następnie przenieś się do edycji wpisu na Wordpressie, w którym chcesz osadzić
reklamę. W polu edycji wpisu przełącz się na tryb tekstowy i wklej kod kreacji w wybranym przez
Ciebie miejscu. Nastepnie zapisz szkic i podejrzyj, jak kreacja wyświetla się w podglądzie wpisu. Jeśli
wyświetlana kreacja spełnia Twoje oczekiwania, pozostaje już tylko opublikować wpis. Proste,
prawda?

Kody HTML dla rotatorów produktowych i innych kreacji reklamowych możesz również
osadzić w widgetach dostępnych na Twojej stronie opartej na WordPressie.

Osadzenie kodu HTML w Widgetcie (panele boczne)
Kod HTML przygotowany w kreatorze kreacji można także osadzić w Widgetach dostępnych na
twojej stronie opartej na Wordpressie. Aby to zrobić, skopiuj Kod HTML przygotowanej przez Ciebie
kreacji reklamowej, a następnie w Kokpicie Wordpressa wybierz z menu Wygląd, a następnie
Widgety.

W menu Widgetów wybierz ten, w którym chcesz wyświetlać reklamę. Widgety, w których możesz
osadzić kod reklamowy, nazywane są domyślnie jako Tekst lub Kod HTML. Po jego rozwinięciu, w
polu Treść wklejasz skopiowany wcześniej kod reklamy. Następnie klikasz Zapisz, a potem Zamknij u
dołu edytowanego Widgeta.
Edycja Widgetu

Wyświetlanie

Teraz wystarczy, że odświeżysz swoją stronę i sprawdzisz, jak kreacja reklamowa prezentuje się w
edytowanym przez Ciebie panelu bocznym. Pamiętaj tylko by szerokość kreacji dopasować do
wymiarów Twojego Widgeta.

Warto pamiętać, że Kodu HTML, który uzyskujemy w kreatorze nie wklejamy jako link.

