
Sådan opretter du din shop på crewo.dk

1. step - din ansøgning er godkendt

Når din ansøgning om en shop er godkendt af 
Crewo, vil du modtage denne mail. 

Følg instrukserne heri. 

Når du følger det link, som du modtog i 
e-mailen, vil du blive mødt med denne side.

Du kan vælge, om du vil begynde at oprette 
din shop med det samme, eller vente til  
senere (det fremgår også i denne guide, hvordan 
du efterfølgende kan foretage ændringer i din 
shop).

Hvis du ønsker at begynde at oprette din shop, 
trykker du blot på ’’Gå i gang’’.

2. Step - oplysninger om shop

Begyndt at indtast oplsyningerne omkring din 
shop.

Det første du skal gøre, er at linke til din  
professionelle facebook - og/eller instagram-
side. 

Ved at udfylde dette, vil der i din shop være 
linket til dine sociale medier. 

OBS. dette er valgfrit.

Det vil efterfølgende komme til at se sådan ud 
i din shop. 

I dette step har du også mulighed for at knytte 
mærkater på din shop. Dette er relevant, hvis 
du sælger bæredygtige produkter, eller hvis 
du påtager dig et socialt ansvar, fx støtter en 
organisation. 



2. step - oplysninger om shop - fortsat

I skal også huske at notere på jeres salgsside, 
hvad jeres forsendelsespolitik er - altså pris og 
leveringstid.

Alle sælgere vil blive betragtes som erhvervs-
drivende (uanset om I har et CVR. nummer 
eller ej) i købelovens forstand, hvorfor den vil 
gælde ved salg. Det vil bl.a. sige, at I er forplig-
tede til at have en returpolitik med minimum 
14 dages returret (fordi det er E-handel). På 
jeres egen salgsside kan I vælge enten at 
henvise til Crewos handelsbetingelser, eller I 
kan skrive jeres egen

Du skal nu uploade billeder til din shop. 

Du skal uploade et logo. Alle dine produkter 
bliver vandmærket med dit logo. 

OBS. vi gør opmærksom på, at vandmærket vil 
være rundt.  

Hvis du ikke har et logo, kan du f.eks. uploade 
en fil med dit navn, brand, underskrift eller 
lignende. Du kan eventuelt benytte værkstøjet 
Canva til at udarbejde dit logo: https://www.
canva.com/logos/templates/?continuati-
on=100 

Du skal også oprette et bannerbillede, som 
bliver en del af din profilbeskrivelse.  
Dit bannerbillede kommer til at ligge  
kunstneroversigten . 

Det er op til dig, om du vil uploade et billede 
af dig selv, måske hvor du står i dit værksted 
eller er arbejder med dine produkter. Det kan 
også være et billede af eller et ikon for de  
produkter, som du sælger i din shop. 

Du uploader billeder ved at trykke på ikonet af 
billedet ud fra hhv. ’’Logo’’ og ’’Banner’’.

Her får du mulighed for at uploade billeder fra 
din computer. 

Herefter vælger du det billede, som du lige har 
uploadet og trykker på vælg. 

Det er fordelagtigt for bl.a. SEO, at du giver 
dine billeder en ’’alt tekst’’, ’’titel’’, ’’billedtekst’’ 
og en ’’beskrivelse’’.

OBS. logoet vil blive mindre end vist her



Skriv en beskrivelse af din butik, hvor du  
inviterer kunderne indenfor ved at fortælle 
dem, hvad du hedder, hvilke produkter du 
arbejder med, hvad du brænder for, hvor du 
finder inspiration til din kunst og din erfaring 
indenfor faget. 

Du kan eventuelt fortælle hvordan du kom i 
gang med at producere din kunst eller  
håndværk, og om det er dit levebrød eller din 
hobby, samt hvad der gør dig eller dine  
produkter unikke.

Har du en fysisk forretning eller værksted, hvor 
kunderne kan kigge forbi er det også her, du 
fortæller nærmere om det og oplyser om det 
er muligt at afhente bestillinger hos dig.

Når du har udfyldt din butiksbeskrivelse,  
trykker du ’’Fortsæt’’. 

Nu er du færdig med at udfylde din 
butiksbeskrivelse. Tryk ’’Fortsæt til kontrolpa-
nelet’’

2. step - oplysninger om shop - fortsat

Efterfølgende ændringer i shop

Tillykke! Du har nu oprettet din shop. 

Du er nu klar til at oprette produkter (se PDF med  beskrivelse af, hvordan du opretter produkter i din shop).

Ønsker du efterfølgende at lave ændringer til din shop, fx af logo, bannerbillede, 

beskrivelse m.v. følg nedenstående trin:

Step 1.

Du tilgår dit kontrolpanel ved at klikke på 
dette ikon på crewo.dk.



Her har du mulighed for at ændre fx So-
Me-links, logo, bannerbilleder, beskrivelse 
m.m.

OBS. det er vigtigt, at du husker at trykke ’’GEM’’,
når du er færdige med dine ændringer.

For at foretage ændringer i din shop skal du gå 
til indstillinger, via butikkens kontrolpanel.

Step 2 

Step 1 - fortsat

For at tilgå din butiks kontrolpanel (hvor du 
kan ændre logo m.m) klik her

For at ændre butikkens navn m.m. klik her



Oplysninger om fragt 

OBS!! *Fragt skal oprettes før du kan sælge dine varer på crewo.dk. 

Fordi kunden handler direkte hos dig, har Crewo ikke fastsat nogen regler for fragt pris og leveringstid.

1. step  

Første step, når du skal tillægge fragt på dine 
forsendelser er at gå til din butiks 
kontrolpanel.

Klik på ’’Instillinger’’ og herefter 
’’Forsendelse’’.

Vælg leveringstid

Vælg forsendelsestype, på nuværende tids-
punkt kan man kun vælge fragt baseret på 
vægt. 

OBS. vi arbejder på at kunne basere fragt pr. stør-
relse - fremgangsmåden vil har være den samme.

Her kan du bestemme, at køber kan få gratis 
fragt ved køb for et minimumsbeløb. fx 300 
dkk.

Hvis du IKKE ønsker, at køber kan afhente 
produkter hos dig fysisk, skal der IKKE være 
flueben her.

Hvis køber skal kunne afhente produkter hos 
dig, har du mulighed for, at angive et beløb, 
som køberen skal betale for afhentningen.

Hernæst kan du vælge, hvilke lande du sender 
til.

Her indsatster du din standard fragtpris fx 
39,00 dkk. Den kan afviges, hvis du fastsætter 
en regel. Hvis du ikke fastsætter en regel, vil 
fragten altid være 39,00 dkk, med mindre du 
har sat et minimumsbeløb der giver fri fragt.

Du kan bestemme en fragtpris på baggrund af 
en ’’regel’’, i dette tilfælde ’’vægt’’. Reglen fast-
sættes bagefter. OBS. gratis fragt ved angivet 
beløb trumfer  denne og en eventuel regel. 

´



Her kan du lave en ’’regel’’ der ændre din 
standard fragtpris (dette er kun en mulighed).

OBS. her er det kun muligt at basere reglen på 
varens/varenes vægt. Det bliver senere muligt 
også at basere fragprisen på størrelsen,  
fremgangsmåden er den samme.

Her er to valgmuligheder:

1) Vægt op til xx kg. 

Her kan du fastsætte prisen for en ordre der 
vejer op til fx 0,5 kg til at være fx 19,00 dkk.

2) Vægt mere end xx kg.

Her kan du fastsætte prisen for ordrer der vejer 
mere end fx 2 kg til at være fx 65,00 dkk.

HUSK at indtast vægten på dine produkter 
ved oprettelsen af dem i din shop, hvis din 
regel baseret sig på vægt!!!

OBS. standard fragten gælder hvis der IKKE er 
tilknyttet en regel baseret på vægt eller andet, 
der passer på den samlede ordre.

2. step  - fastsættelse af regel


