
AFFILIATE PARTNER PROGRAM

AFFILIATE PARTNER PROGRAM je partnerský affiliate program společnosti Salibandy s.r.o., určený
pro florbalové kluby, obsahové weby, influencery a pod. Program nám umožňuje stát se vzájemně
obchodními partnery.

Smysl spolupráce je pro Vás, jakožto našeho partnera, velmi jednoduchý. Stačí se zaregistrovat do
námi připraveného partnerského programu, což otevře možnost této spolupráce skrze speciální odkaz
a na Vašich klubových webových stránkách poté umístit grafický reklamní banner, ze kterého se
návštěvník proklikne skrze Váš odkaz přímo na náš e-shop. Tímto je zákazník přiřazen a pokud
nakoupí, Vy obdržíte svou provizi z celého nákupu. Také můžete samozřejmě aktivně na tento
banner/affiliate odkaz upozorňovat mailovou komunikací, na svém FB nebo jakkoliv jinak, kreativitě
meze neklademe.

Z každého zrealizovaného nákupu získáte následující % odměnu (odměna je vypočtena z ceny
produktů bez DPH a dopravy a celkový obrat se počítá za celou dobu spolupráce):

● 10% (při celkovém obratu od 0 do 30 000 Kč)
● 12% (při celkovém obratu 30 000 – 100 000 Kč)
● 15% (při celkovém obratu nad 100 000 Kč)

Navíc poskytujeme až 30 denní cookies, tzn. pokud se zákazník dostane na náš e-shop přes banner
umístěný na Vaší webové stránce dnes, odměna vám bude započítána, pokud nakoupí ode dnešního
dne až do +30 dnů.

Všechny další důležité informace jako schvalování a vyplácení odměn, možnosti propagace a pod.
naleznete v Obchodních podmínkách při registraci do programu -
https://partner.salibandy.shop/prihlaseni/clanek/podminky/

Proč se stát naším partnerem?
● žádné vstupní náklady (jen umístění banneru na vaši webovou stránku)
● možnost zajímavého dlouhodobého výdělku pro váš klub (vyvíjíme desítky nových produktů)

Jak se přidat do partnerského programu?
● Zaregistrujete se v našem partnerském programu na www.partner.salibandy.shop
● Po vaší registraci vám do 48 hodin potvrdíme účet a přiřadíme vás k programu
● Na vaše webové stránky klubu umístěte bannery, které naleznete v partnerské zóně při

přihlášení se do vašeho účtu (nabízíme více formátů bannerů)
● Abychom věděli, že návštěvník a objednávka má být přiřazena Vám, je důležité nastavit

správný odkaz, na který bude návštěvník po kliknutí na reklamní banner přesměrován. Tento
odkaz naleznete také ve vašem účtu v partnerské zóně.

Kdybyste měli jakékoliv otázky, prosím, nebojte se dát nám vědět, moc rádi Vám na ně odpovíme.

https://partner.salibandy.shop/prihlaseni/clanek/podminky/
http://www.partner.salibandy.shop

