Dobrodošli v oddaji predzakupa letine z Biodinamično kmetijo Zlate
misli!
Določitev predzakupa je možna na dva načina. Prvi je, da v zavihku »Moji
predzakupi« določite pridelke, ki jih želite skozi leto prejemati. Druga možnost
pa je, da določite samo znesek, s katerim bi želeli v samem predzakupu
sodelovati. V teh navodilih bomo predstavili oba načina.
Določitev artiklov, ki jih želite prejemati skozi sezono:
1.) V brskalnik napišete naslov https://naročanje.zlate-misli.si/ ali kliknete
na link v mailu, ki ste ga prejeli.
2.) Vpišete svoje podatke v aplikacijo. V primeru, da imate pri tem težave si
poglejte navodila, za ureditev ali ponastavitev gesla.
3.) Dobrodošli v aplikaciji!

Za ureditev predzakupa z določenimi pridelki kliknete zavihek Moji
predzakupi (oranžna puščica).
4.) Odpre se Vam okence, kjer kliknete na oranžen gumb + Dodaj (oranžna
puščica).

5.) Odpre se Vam okence, kjer imate na izbiro samo tekoče leto in posledično
samo kliknete gumb
Potrdi (oranžna puščica).

6.) Odpre se Vam okence s celotnim seznamom pridelkov, ki jih na kmetiji
pridelamo.

Seznam je kar obsežen in postane viden s pomikom miške navzdol. Količine
posameznih pridelkov označite s klikom na gumb + (oranžna puščica) ali večjo
količino s klikom na znak svinčnik

(zelena puščica).

Če odprete znak
se Vam odpre okence. Kjer določite količino z vpisom
številke (oranžna puščica) in potrdite svojo izbiro z gumbom
(zelena
Potrdi
puščica).

Znesek izbranih izdelkov se sešteva in je viden v spodnjem delu seznama v
stolpcu Znesek.
7.) Izdelke lahko v seznamu dodajate in odstranjujete ves čas s pritiskom na
gumb + ali – pri posameznem izdelku.

8.) Ko ste zaključili z Vašo izbiro svoj predzakup potrdite z gumbom
(oranžna puščica).

Na osnovi zneska Vam bomo izstavili račun. Po tem, ko ga boste poravnali bomo
spremenili Vaš status v aplikaciji iz naključnega kupca v partnerja in naše trajno
sodelovanje se lahko začne!

Določitev zneska predzakupa:
Običajno je v prvem letu partnerstva težko določiti kaj in koliko bi potrebovali. V
tem primeru je najlažje samo določiti okvirni znesek zakupa letine.
Tudi tukaj začnemo s postopkom na zavihku Moji predzakupi (oranžna puščica).

1.) Odpre se Vam okence, kjer kliknete na oranžen gumb + Dodaj (oranžna
puščica).

2.) Odpre se Vam okence, kjer imate na izbiro samo tekoče leto in posledično
samo kliknete gumb
Potrdi (oranžna puščica).

3.) V tem okencu odprete to možnost s stiskom na gumb Uredi (oranžna
puščica).

Nato pa določite Ponujen znesek predzakupa (oranžna puščica) in potrdite Vašo
izbiro z gumbom Potrdi (zelena puščica).

Obstaja pa tudi možnost, da določimo znesek zakupa letine in delno samo
izberemo pridelke, ki bi jih na vsak način želeli imeti.
Za določene pridelke vemo, da jih bomo potrebovali (npr. 60 kg jabolk). Za
večino pa nismo prepričani. V tem primeru je najlajžje, da se določijo jabolka po
zgornjih navodilih. Za določitev celotnega (željeni znesek je višji kot samo 60 kg
jabolk) zneska lahko znesek vpišemo v okence Ponujen znesek (oranžna puščica).
V kolikor ste imeli pri vnašanju predzakupa težavo nas kontaktirajte na
zlatemisli@gmail.com ali telefon 041/960 972. Zaradi dela, ki ga na kmetiji
opravljamo, je mogoče najbolje, da najprej napišete sporočilo. V vsakem
primeru pa dodajte telefonsko številko, da Vas lahko pokličemo. Nekatere stvari
se enostavneje in hitreje rešijo s telefonskim pogovorom.

