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Kupon & Undian

Tipe Kupon

Kupon & Undian

Terdapat 5 tipe kupon yang diindikasikan dengan 5 warna yang berbeda.

Warna header tergantung
tipe kuponnya
Header
Berisi judul kupon, periode valid,
kode kupon, dan lainnya.

Gambar utama
Dapat dipotong dan terlihat sebagai
thumbnail saat terkirim dan dipost.

Tampilan kupon saat di broadcast
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Details
Berisi syarat dan ketentuan
penggunaan kupon.

Share Button
Bagikan ke chatroom/Timeline
Use Button untuk menggunakan kupon
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Membuat Kupon & Undian Baru (1)
1

Klik "Coupons" pada menu.
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Kupon & Undian

Masuk ke setting atau informasi per
itemnya.
1

1

Judul
kupon
dapat
maksimal 60 karakter

memuat

Tentukan periode valid dari kupon.
Time zone secara otomatis akan
mengikuti waktu pengaturan PC.

x
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Buat kupon atau lottery
dengan klik "Create New“ di
kanan atas menu “Coupons"

Anda dapat upload gambar hingga
10MB, namun direkomendasikan
untuk upload di bawah 1 MB.
Thumbnails akan otomatis terlihat
kotak.
Dapat membuat deskripsi maksimal
500 karakter. Masukkan syarat dan
penggunaan
kupon
selengkap
mungkin.

Membuat Kupon & Undian Baru (2)
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Kupon & Undian
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Pada Advanced Settings, Anda dapat mengatur limit penggunaan kupon, serta membuat kupon
sebagai "Lottery” (Undian). Klik ”Save” untuk menyimpan kupon

Kupon yang telah disimpan dapat
dibagikan dengan berbagai metode:

Jika “Lottery” di aktifkan, Anda dapat
mengatur persentase kemenangan undian
pada menu “Lottery rate”. Anda juga dapat
mengatur maksimal jumlah pemenang undian
Coupon dan Lottery dapat digunakan oleh:
• Public: dapat digunakan secara umum dan
dapat di share
• Friends Only: hanya dapat digunakan oleh
followers akun.
• Friends Only (share enabled): hanya
dapat digunakan oleh followers akun,
tetapi dapat di share ke orang lain.
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Pilih limit penggunaan kupon
• Only once: hanya dapat digunakan satu
kali per user
• No limit: dapat digunakan berulang kali
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5 tipe kupon dan warnanya dapat dilihat pada
detail. (Lihat hal.63, “Tipe Kupon: untuk detail)
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•

Broadcast / Timeline / Greeting Message
/ Keyword Response: Kupon dapat
dibagikan melalui broadcast, timeline
post, maupun sebagai pesan pembuka
dan auto/keyword respon.

•

Media sosial lainnya: URL kupon dapat di
copy untuk dipasang di media sosial lain

Menu Kupon & Undian
1

Klik "Coupons" pada menu.

Kupon & Undian

Anda akan masuk ke halaman kupon. Kupon yang telah dibuat akan masuk ke daftar
pada halaman ini.
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1

Buat kupon baru

2

Judul kupon, klik untuk mengedit
kupon
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Periode berlaku kupon
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Status kupon
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Action lain:
• Copy untuk menyalin kupon.
• Delete untuk menghapus kupon.
• Share untuk mengirim kupon kepada
followers.

Kupon Jenis Undian

Kupon & Undian

Anda dapat membuat kupon sebagai "Lottery” atau Undian, dengan cara mengaturnya di Advance Settings (lihat halaman
79). Followers akan mendapatkan kupon dengan cara yang lebih menarik dengan sistem undian.

Follower akan diarahkan ke halaman
kupon jika memenangkan undian.
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Contact Us
contact-cc.line.me

