
Dla sklepów internetowych:

Dowiedz się jak zostać partnerem sklepu {{NAZWA SKLEPU}} i czerpać korzyści z
zamówień online!

Dołączając do naszego Programu Partnerskiego będziesz zarabiać na każdym zamówieniu
online, które zostanie złożone dzięki Twojemu poleceniu.

Promuj zatem nasz sklep, polecaj kolejnym klientom i otrzymuj x% prowizji od ich
zamówień!

Kto może zostać naszym partnerem?
Prowadzisz bloga, masz własną stronę www? Intensywnie działasz w mediach
społecznościowych? Wysyłasz znajomym maile lub sms z polecanymi produktami? Jeśli tak
- możesz zostać naszym partnerem!

Program opiera się na udostępnianiu linku, który jest wykorzystywany przy składaniu
zamówień online. Jeśli masz pomysł na jego przekazanie innej osobie, śmiało możesz
dołączyć.

Aby dołączyć do Programu Partnerskiego:
- zarejestruj się na shopeneo.network (https://app.shopeneo.network/register),
- uzupełnij profil Wydawcy,
- odszukaj Program Partnerski o nazwie {{NAZWA SKLEPU}},
- dołącz i poczekaj na naszą akceptację,
- skopiuj i udostępniaj link.

Dołączenie do programu jest wolne od zbędnych formalności, intuicyjne i bezpłatne!
Co więcej, będąc w sieci partnerskiej masz dostęp do narzędzi ułatwiających promowanie
naszego sklepu i asortymentu:

- banery,
- widgety,
- katalogi produktów,
- kupony rabatowe.

Zawsze możesz liczyć na wsparcie! Masz pytania? Napisz na support@shopeneo.network

Pamiętaj, że jesteśmy tutaj aby Ci pomóc. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie zapraszamy do kontaktu.
support@shopeneo.network

https://app.shopeneo.network/register


Dla restauracji:

Dowiedz się jak zostać partnerem restauracji {{NAZWA RESTAURACJI}} i czerpać korzyści
z zamówień online!

Dołączając do naszego Programu Partnerskiego będziesz zarabiać na każdym zamówieniu
online, które zostanie złożone dzięki Twojemu poleceniu.

Promuj zatem naszą restaurację, polecaj kolejnym klientom i otrzymuj x% prowizji od
ich zamówień!

Kto może zostać naszym partnerem?
Prowadzisz bloga, masz własną stronę www? Intensywnie działasz w mediach
społecznościowych? Wysyłasz znajomym maile lub sms z polecanymi restauracjami? Jeśli
tak - możesz zostać naszym partnerem!

Program opiera się na udostępnianiu linku, który jest wykorzystywany przy składaniu
zamówienia online. Jeśli masz pomysł na jego przekazanie innej osobie, śmiało możesz
dołączyć.

Aby dołączyć do Programu Partnerskiego naszej restauracji:
- zarejestruj się na shopeneo.network (https://app.shopeneo.network/register),
- uzupełnij profil Wydawcy,
- odszukaj Program Partnerski o nazwie {{NAZWA RESTAURACJI}},
- dołącz i poczekaj na naszą akceptację,
- skopiuj i udostępniaj link.

Dołączenie do programu jest wolne od zbędnych formalności, intuicyjne i bezpłatne!
Co więcej, będąc w sieci partnerskiej masz dostęp do narzędzi ułatwiających promowanie
naszej restauracji np. kuponów rabatowych.

Zawsze możesz liczyć na wsparcie! Masz pytania? Napisz na support@shopeneo.network

Pamiętaj, że jesteśmy tutaj aby Ci pomóc. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie zapraszamy do kontaktu.
support@shopeneo.network

https://app.shopeneo.network/register

