Aprenda como
personalizar seu
site Megafashion
SE VOCÊ QUER ALTERAR MANUALMENTE SUA PÁGINA, VEJA O
TUTORIAL E APRENDA COMO FAZER!

Agora sua loja virtual têm uma cara nova!

Dá uma olhadinha em como ficou....

Gostou?!
E quer saber mais?
Você vai poder
personalizar e deixar
do jeito que preferir.

Você pode começar a personalizar tanto pelo menu de navegação
quanto pelas cores. No tutorial, escolhi começar pelo menu, mas fique a
vontade.

Menu de
navegação

Para escolher a ordem e
o que você quer que
apareça nesse campo,
terá que acessar seu
gerenciador > visual >
menu navegação.
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1. Botão para adicionar os itens que quer que apareça no menu de navegação. Se atente se todos os que adicionar aqui irão aparecer, muitas
vezes alguns vão ficar de fora por causa do tamanho da fonte que você escolheu.
2. Escolha o conteúdo que quer que apareça. Por exemplo: se quiser que as blusas apareçam no buscador, selecione a categoria blusa (faça o
mesmo com os outros itens). Ao selecionar a subcategoria básica, dentro de blusas, só aparecerão as blusas básicas e não todas as blusas.
3. Escolha a ordem que quer dos conteúdos.
4. Após finalizar suas alterações, clique em salvar.

Ressalva:
Certifique-se que todos os itens que adicionar no Menu Navegação estão
aparecendo para seu cliente. Dependendo da fonte e tamanho que
escolher, o número de itens que aparecem será menor.
Para conferir como está ficando (e se está aparecendo) use o “VER MINHA
LOJA” dentro do seu gerenciador.

Mais um detalhe importante!
Se no layout antigo você usava o blog para redirecionar para seu blog pessoal, hoje
você ainda pode fazer isso:
 No próprio Menu Navegação você adiciona um item novo escolher o conteúdo
“Página > Personalizada” e coloca o link do seu blog que será redirecionado
automaticamente para quem clicar nessa opção (se observar no slide anterior,
existe a coluna “link”, é nela que deverá adicionar o endereço do seu site).

Agora vamos mexer nas cores e fonte....

Para acessar essa página: gerenciador > visual > design
Repare que, para facilitar par você, colocamos uma imagem para cada ponto de interrogação
para que você visualize onde aparecerá a cor de cada campo. Passe o mouse em cima da
bolinha azul e veja.

Ainda nessa página,
você pode escolher
a fonte que deseja
usar, o tamanho e a
cor.

Com a alteração do tamanho da imagem central, as
imagens que estavam na vitrine ficaram distorcidas por
serem menores. Dessa forma, colocamos os novos
tamanhos ideais aqui para que vocês atualizem.

Temos outra melhoria!
Agora você pode adicionar as redes sociais da sua marca.
Vá no gerenciador > configurações > dados da loja e coloque o link das redes
sociais como no exemplo abaixo.

Caso queiram personalizações avançadas, existe a opção de mexer no CSS
da sua loja. Para isso, você precisa saber mexer ou contratar alguém que faça
isso para você. As únicas alterações que não são permitidas é no HTML e
Javascript.

Espero que gostem!

