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1. TIIMISIVUJEN OSIOT LYHYESTI 
 
 
LISÄÄ TILAUS  
Tässä osiossa lisäät asiakkaan tiedot sekä tuotteet. 
 
TILAUKSENI: Tallennetut tilaukset, vastaanotetut tilaukset 
Tässä osiossa voit muokata tekemiäsi tilauksia sekä vastaanotettuja tilauksia. Voit lisätä tai poistaa 
tuotteita ja muuttaa asiakkaan yhteystietoja. 
 
TILAUKSENI: Tilaushistoria 
Kun tiimisi tilaus on lähetetty Pilkkosille, tästä osioista näet asiakkaasi, heidän yhteystietonsa sekä 
tuotteet mitä he ovat tilanneet. 
 
TILAUKSENI: Asiakasrekisteri 
Tästä osiosta näet yhteenvedon kaikista asiakkaistasi ja heidän yhteystietonsa.  
 
TIIMIKAUPPA:  
Tästä osioista löydät henkilökohtaisen myyntilinkkisi ja voit tallentaa tervehdystekstin. 
 
TILANNE JA UUTISET 
Täältä voit seurata ryhmän tuoton kertymistä ja kuinka hyvin tavoitteenne on täyttynyt. Samalta 
sivulta löydät myös Pilkkosten uutiset. 
 
KAMPANJAMATERIAALIT 
Tästä osiosta löydät tuotekuvaston ja tulostettavan tilauslomakkeen. 
 
OHJEET 
Tiimisivujen myyjän ohje löytyy täältä. 
 
  



2. LISÄÄ TILAUS 
 
• Syötä asiakkaan tiedot.  
• Jos lisäät asiakkaan sähköpostiosoitteen, hän saa tilausvahvistuksen automaattisesti tilauksen 

tallentamisen jälkeen. 
 

 
 
 
3. Lisää asiakkaan tilaamat tuotteet 

 
• Vinkki: voit hakea tuotteita Tuotehaku-kentästä tuotenumerolla tai selata tuotteita kategorian 

mukaan. 
 

 
 



4. Muista lopuksi tallentaa tilaus!  

5. TILAUKSENI  

• Tallennetut tilaukset, vastaanotetut tilaukset 
 

1. Voit muokata jo tallennettuja ja vastaanotettuja tilauksia siihen saakka, kunnes tiimivetäjä 
lähettää tilauksen Pilkkosille. Valitse asiakas, jonka tilausta haluat muokata painamalla kynä-
painiketta. Kanava-otsikon alta näet myyntilinkin kautta tulleet tilaukset (Kauppa).  

 

  
 

2. Tee tarvittavat muutokset, lisää tai poista tuotteita.  
3. Muista lopuksi tallentaa tilaus! 



 

• Tilaushistoria (kaksi tapaa tarkastella tilausta) 
 
1. Saat asiakaskohtaisen tilauksen auki painamalla tilausrivin päässä olevaa Avaa tilaus-

painiketta. Yhteenveto aukeaa PDF-tiedostona. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Saat asiakaskohtaisen tilauksen auki myös painamalla tilausrivin edessä olevaa Tiimitilaus 
numeroa-painiketta. 
 



 
 
Saat asiakkaan tilauksen auki painamalla Avaa tilaus-painiketta. Yhteenveto aukeaa PDF –
tiedostona. 
 

 
 

• Asiakasrekisteri 
 
• Asiakasrekisteristä näet kaikki asiakkaasi ja tilausten summat sekä asiakkaan yhteystiedot. 
• Pääset muokkaamaan asiakkaan tietoja tai poistamaan asiakkaita myös asiakasrekisterin 

kautta. Paina kynä -painiketta ja muokkaa asiakkaan tiedot. Muista tallentaa muutokset. 
 



 
 
 

6. TIIMIKAUPPA 
 
Jaa henkilökohtainen myyntilinkkisi tutuillesi haluamallasi tavalla esimerkiksi WhatsAppiin, 
someen tai sähköpostiin. Lisää tervehdysteksti ja kerro asiakkaillesi, mihin olet keräämässä 
rahaa. Kun asiakkaasi tallentaa tilauksen, saat siitä tiedon sähköpostiisi.  
 

 


