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Certifikát nejnižší ceny

Co je to?
Pokud vlastníte e-shop, který je u nás zaregistrovaný, lze Váš obchod zatraktivnit naším certifikátem
„nejnižší cena“ – ikonka certifikátu se zobrazí tehdy, pokud je zrovna váš výrobek nejlevnější ze všech
výrobků stejného druhu porovnávaných na HLEDEJCENY.cz .

Jak to funguje?
Na stránky Vašich produktů si vložíte jednoduchý javascriptový kód.

Možnosti zobrazení certifikátu
Momentálně nabízíme čtyři možnosti zobrazení certifikátu, mezi kterými si lze libovolně zvolit:

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Varianta č. 3

Varianta č. 4
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Výhody certifikátu
Mezi jednoznačné výhody certifikátu „nejnižší cena“ patří:
 Mnohem větší důvěryhodnost v internetový obchod.
 Uživatel má jistotu, že opravdu nakupuje v nejlevnějším obchodě.
 Zvýšení prestiže internetového obchodu
 Zvýšený clickrate a ochota uživatelů koupit dané zboží (určitá „exkluzivita“).

Technické nasazení
Pro zobrazení certifikátu je třeba do všech stránek produktů na místo, kde se má certifikát zobrazovat,
vložit následující kód:
<div id="hledejcenybpenv"></div>

Na úplný konec všech stránek produktů pak vložit následující JavaScript.
<script type="text/javascript"
src="http://www.hledejceny.cz/js/app/zbozi/product/best-price.js"></script>
<script type="text/javascript">
hceBp.itUrl = "http://url-vyrobku-z-feedu.cz";
hceBp.variant = 2;
hceBp.load();
</script>
<script type="text/javascript">
hceBp.move();
</script>

Chování je možné ovlivnit nastavením dvou nepovinných proměnných:

• hceBp.variant – Číslo vybrané varianty certifikátu (implicitně je vybrána varianta 1)
• hceBp.itUrl – Url výrobku tak, jak ji uvádíte do našeho feedu. Pokud je url shodná s url, na
níž se nachází tento kód, je možné proměnnou nenastavovat – implicitně se totiž plní
aktuální adresou (hceBp.itUrl = this.location.href). V opačném případě je třeba vyplnit url
„natvrdo“:
hceBp.itUrl = "http://www.mujobchod.cz/vyrobek123"

Toto nastavení je důležité. Vaše výrobky jsou totiž v rámci našeho serveru identifikovány právě pomocí
url. Pokud je předána jiná url, nedojde k zobrazení certifikátu.
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Příklad fungování

4

Mladá Fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 - Modřany

mail: info@hledejceny.cz
tel: (+420) 737 289 125

Kontakt
Pro další informace, možnosti či technické dotazy nás můžete kontaktovat:
Jméno

E-mail

Telefon

Administrátor

admin@hledejceny.cz

+420 733 129 270

Obchodní oddělení

sales@hledejceny.cz

+420 737 289 125
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