ABC for registrering av eget tilbud på Matmerks
web.
En gjennomgang av hvordan du som tilbyder selv kan legge ut og oppdatere data om ditt tilbud
slik at det til enhver tid er oppdatert og slik du selv ønsker at det skal presenteres.

For å starte registreringen må du først logge deg inn på "Din egen gård-KSL" via hjemmesidene til Matmerk.
Har du glemt passord eller ikke har passord så kontakter du produsentregisteret (se forklaring på siste side
her).

Under fanen INN PÅ TUNET finner dere
valget "Registrere tilbud". Følg denne

Registrere tilbud

Her krysser dere av for de tilbudene
dere har på gården. Du kam krysse av
for flere tilbud. Tilbud dere krysser
av for her avgjør når dere vises for de
som søker i databasen

Har dere egen hjemmeside skriver dere
inn adressen her. Hvis det står en adresse
i feltet, kontroller at den er riktig.

Skriv inn en beskrivelse av tilbudet på
gården. Tenk nøye gjennom denne
teksten da dette er den første
informasjonen en potensiell kjøper får
om ditt tilbud.
Merk at du ikke kan lime inn bilder eller

Husk å lagre før du lukker siden.

Når dere har lagret vil informasjonen være publisert på nettet umiddelbart. Endrer du tilbudet ditt eller
noen av de andre opplysningene i vinduet er du selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene i databasen.

Ønsker du å endre noen av opplysningene om deg så er det litt forskjellig hvor dette må gjøres:

Endring av navn på foretak
For å endre navn på foretaket må du gjøre det ved å benytte"samordnet registermelding" som du må sende
til Brønnøysundsregisteret/Altinn for registrering. Husk at en endring der også vil endre gårdsnavnet/
foretaksnavnet i alle andre offentlige registre.

Endring av adresse, epost og telefon.

For å endre disse data går du til
www.prodreg.no
Logg deg inn i landbrukskatalogen (blått
felt til høgre i vinduet) med å bruke
produsentnummer og passord som du har
fått fra produsentregisteret tidligere.

Velg "Se/endre mine

Har du ikke passord eller har
glemt passordet ditt. Klikk her

