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Skapa er gallerisida



Logga in på Mina sidor och 

klicka på Mitt UF-företag 



Scrolla ner på sidan tills ni ser 

rubriken UF-gallerian och 

knappen ”Skapa”



Klicka på ”Skapa”



Redigera er gallerisida
På gallerisidan läggs övergripande information om UF-företaget och dess produkter

OBLIGATORISKT: 

- Typ av företag 

- Företagsbild

- Logotyp

- E-post

- Försäljningskanal

- Acceptera villkoren 



Börja med att fylla i 

Företagsinformation.

Underrubrikerna med stjärna är 

obligatoriska. 

De obligatoriska delarna är 

rödmarkerade i denna PPT. 

Valfria är blåmarkerade. 

Denna ruta är valfri att 

fylla i, men det är 

såklart bra att ge era 

kunder denna 

information   

Denna ruta är 

obligatorisk att fylla i.



OBS! Max 5 MB

OBS! Max 5 MB

Om ni väljer att lägga in en länk till en video här kommer 

systemet att bädda in länken i er företagsbild. Det kommer 

då också upp en play-symbol mitt i er företagsbild.

Om ni väljer att skriva en beskrivning av er video hamnar 

denna text under företagsbilden i UF-gallerian.



Välj gärna er UF-

företagsmail. Har ni ingen 

sådan kan ni skriva in en av 

företagsmedlemmarnas mail.Själva försäljningen 

sker via UF-

företagets kanaler. 

Webbshop ger 

möjlighet att länka 

respektive produkt 

på UF-gallerian till 

respektive produkt i 

er webbshop. Man 

kan också ha länk 

till exv Instagram, 

er hemsida eller 

annan webbsida 

med information 

om ert UF-företag 

Fyll gärna i de 

kanaler ni 

använder, så att 

era kunder kan 

följa er på flera 

plattformar



Läs och acceptera  

villkoren

Här kan ni välja om ni vill publicera direkt, 

eller om ni vill avvakta med publiceringen 

tills ni är klara med att lägga till era 

produkter.

Om ni väljer att publicera direkt kommer de 

produkter ni lägger till att synas direkt i UF-

gallerian. 

Om ni avvaktar med att publicera kan ni 

lägga till era produkter och publicera alla 

era produkter på en gång när ni är redo att 

börja sälja. Detta kan vara ett bra alternativ 

om ni inte är igång med försäljning/inte fått 

varor, men vill vara redo att publicera så fort 

ni är redo att sälja. 

Ni kan här välja om ni vill lägga till produkter 

direkt eller om ni vill avvakta med detta. 

OBS! Ni kommer inte synas i UF-gallerian 

förrän ni lagt till minst en produkt, även om 

ni valt att publicera ert UF-företag i UF-

gallerian. 



Nu har ni skapat ert galleri!

OBS! Det är obligatoriskt att lägga upp minst en produkt i ert UF-galleri. 

Om ni inte har någon produkt inlagd (och publicerad) syns ni inte i UF-gallerian. 



Redigera er produktsida/lägga till produkter

Här läggs information om den specifika produkten. 

Ett UF-företag kan ha upp till 10 olika produkter i gallerian. 

OBLIGATORISKT: 

- Minst en produkt inlagd

- Namn på vara/tjänst

- Beskriv vara/tjänst

- Pris

- Underkategori

- Bild på varan/tjänsten



När ni klickar på denna knapp

Klicka här för att börja 

lägga till era produkter

hamnar ni här



Håll detta så kort ni kan, 

gärna ett eller två ord. 

Om ni har flera varor 

eller kanske säljer olika 

paket – tänk på att ge 

dem tydligt olika namn.

Beskriv bara den 

produkt ni lägger till 

och försök särskilja 

beskrivningarna om ni 

lägger till flera 

produkter.

Igen håll er kort.

Sätt pris. Om exv

fraktkostnad tillkommer 

skriver ni in priset + frakt. 

Ex: 350 kr + frakt.

Den kategori som 

ni angav vid er 

registrering är 

förinlagd. Om ni vill 

ändra denna 

behöver ni gå 

tillbaka till Mitt UF-

företag och 

redigera ert UF-

företag. 

Välj den 

underkategori som 

passar produkten. 

OBS! Om ni har 

flera produkter och 

alla inte tillhör 

samma 

underkategori kan 

ni lägga in olika 

underkategorier. 



Om ni har en webbshop kan ni länka direkt till produktens sida på webbshopen. 

Har ni inte en webbshop kan ni lägga in en länk till den försäljningskanal ni använder. 

Lämnas rutan tom använder systemet den länk ni la in som försäljningskanal på gallerisidan

Ni behöver ha minst 

en produktbild.  

Om ni har en webbshop kan ni länka direkt till 

produktens sida på webbshopen. 

Har ni inte en webbshop kan ni lägga in en länk till 

den försäljningskanal ni använder

Glöm inte att spara!



Nu har ni skapat er första produkt
Ni kan skapa max 10 produkter

Glöm inte att publicera era produkter och ert UF-galleri

Ni kan stänga och öppna ert UF-galleri när ni vill genom att avpublicera och publicera

Avpublicerat material finns kvar i ert redigeringsläge, men syns inte utåt



Avpublicera och 

publicera hela ert 

galleri (inklusive 

produkter)

Se den publika 

sidan av ert galleri

Redigera gallerisidan

Redigera produkter



Visa mitt UF-galleri
Visar den publika sidan som besökare ser om de klickar på ert UF-företag i UF-gallerian



Företagsbild

Länk till 

företagsfilm 

Logotyp 

Beskrivningen av 

företagsvideon  

Omslagsbild 

på vara/tjänst

Namn på 

vara/tjänst
Pris

Länk till försäljningskanal 

som lagts i galleriet



UF-företagets affärsidé 

(hämtad från den info ni 

lagt i på ert UF-företag)

Företagets produktbeskrivning

(hämtad från den info ni lagt in 

i ert galleri)



En produktsida
Detta ser besökare som klickar på er produkt i UF-gallerian



Omslagsbild på 

varan/tjänsten

Fler bilder på 

varan/tjänsten

Pris

Länk till denna vara på er webbshop 

(om en sådan länk lagts in under 

rubriken ”Var kan man köpa 

varan/tjänsten”, annars länkar denna 

knapp till den försäljningskanal ni lagt 

in under galleri-sidan)


