Opció 1:

Vull comprar 250 g d’avellanes

Si vols comprar productes a granel, has de seguir uns passos molt senzills:
Tens tots els nostres productes distribuits en categories (cereals base, fruita
deshidratada...). Dins de cada categoria trobaràs les fotos dels productes que oferim.

Si cliques la foto, entraràs dins de la fitxa del producte.

A la fitxa del producte trobaras dues opcions per escollir: “Quantitat” i “On vols posar-ho”. A la quantitat simplement escull els
grams que vols que et servim. El preu que surt a la fitxa equival a 50 g de producte. Veuràs que al costat de cada opció indiquem
l’increment de preu de cada pes respecte als 50 g inicials. Si per exemple vols comprar 250 g d’avellanes torrades, hauràs de
sumar:0,57 € + 2,27 € = 2,84. Els 250 g d’avellanes et costaran 2,84 €.

En l’opció “On vols posar-ho” , escull: “producto a granel”. Això ens indica que vols aquest producte sol en una bossa.
Finalment només queda clicar “Afegir a la cistella”. Quan afegeixis un producte a la cistella, la web t’hi dirigirà automàticament.
A la cistella, pots veure en tot moment quins productes hi ha, si els vols a granel, la quantitat i també el preu final pel pes que
has seleccionat.

Un cop aquí, pots decidir seguir comprant, per afegir-hi més productes, o realitzar la comanda. Si tries realitzar la comanda,
veuràs que el sistema et demana si ets client nou o bé si ja has comprat altres vegades. Si ets client nou, serà necessari que creis
una nova compte, per tal de fer les teves compres més àgils i estar al cas de l’estat de les teves comandes (podràs consultar quan
hem rebut la teva comanda, quan surt de magatzem i quan se t’envia a casa).
Et desitgem una bona compra! Fins aviat i gràcies per visitar ecomuesli.com

Opció 2: Fem barreges!

Vull comprar 500g de civada
amb dauets de poma i panses.

Si vols crear la teva pròpia barreja de productes, és molt senzill.
Segueix els mateixos passos que en l’OPCIÓ 1 fins arribar a la fitxa del primer producte. Un cop a la fitxa, veuràs dues opcions:
“Quantitat” i “On vols posar-ho?”. A l’opció “Quantitat”, selecciona el pes que vols que et servim. A l’opció “On vols posar-ho”,
indica: “Barreja 1”.

Un cop triada la quantitat i l’opció: “Barreja 1” del primer producte, clica “Afegir a la cistella”. Aniràs a parar a la pàgina de
la teva cistella.
Clica “Seguir comprant” i busca el producte que vols afegir a la teva barreja. En el cas de l’exemple, volíem comprar civada amb
dauets de poma i panses. Comencem pels dauets de poma.
Ves a la fitxa de producte dels dauets de poma i tria la quantitat que vols que et servim (per exemple, 100 g). Després, a l’opció “On
vols posar-ho?”, selecciona “Barreja 1”. D’aquesta manera, ens indiques que vols que et barregem la civada amb els dauets de poma.

Fem el mateix amb les panses.
Després de crear la barreja que hem posat com exemple, i d’afegir-hi les avellanes que volíem comprar a granel, la cistella quedaria
d’aquesta manera:

Pots afegir tants productes com vulguis a la barreja i pots crear fins a 10 barreges diferents.
Et desitgem una bona compra! Fins aviat i gràcies per visitar ecomuesli.com

