NIE WALCZ SAM
O SPRZEDAŻ ONLINE

sieć partnerska
programy partnerskie
współpraca
afiliacja

Posiadasz sklep internetowy?
Chcesz uniezależnić się od portali
zewnętrznych i zwiększyć liczbę
zamówień na Twojej stronie www?
Dołącz do sieci partnerskiej

Czym jest program partnerski?
Spotkałeś się z programem partnerskim, w którym nagradzasz
swoich klientów za polecanie produktu, usługi, oferty - w Twoim
przypadku sklepu online?
To rozwiązanie umożliwia dotarcie do nowych klientów
i utrzymanie pozytywnej relacji z obecnymi. Jednak
pozyskiwanie partnerów chętnych promować Twój sklep
może być czasochłonne i wiązać się z wieloma
formalnościami, dlatego…

Dołącz do sieci partnerskiej!
Decydując się na rejestrację w shopeneo.network zyskasz:
Program Partnerski dedykowany Twojemu sklepowi,
gwarantowanego partnera, który będzie promować
Twoje produkty - portal shopeneo.com,
możliwość współpracy z dotychczasowymi i przyszłymi
użytkownikami sieci - w dużej mierze profesjonalistami
z sukcesami działającymi w marketingu internetowym,
minimalizację formalności pomiędzy
Tobą a Twoim partnerem.

Kto jest kim
w sieci partnerskiej?
REKLAMODAWCA - krótko mówiąc to Ty - osoba
zarządzająca sklepem online, która chce nawiązywać
współpracę z partnerami i promować ofertę
za ich pośrednictwem, czyli zlecać reklamę.
WYDAWCA - z ang. publisher, czyli podmiot, który po
nawiązaniu współpracy publikuje informacje o Twoim
sklepie i poprzez polecenie odsyła użytkowników na
Twoją stronę. Wydawcą może być Twój stały klient,
influencer, bloger, youtuber, ale także portale
internetowe.
SHOPENEO.NETWORK - sieć partnerska stworzona
przez specjalistów w dziedzinie marketingu
internetowego. Miejsce, w którym łączą się potrzeby
Reklamodawców i Wydawców, zawierane są współprace
i osiągane realne zyski przez obie strony. Uczestnictwo
w sieci minimalizuje formalności, dzięki czemu
zawieranie współprac partnerskich jest o wiele prostsze!

Sieć partnerska umożliwia Ci dotarcie do zupełnie nowych odbiorców:
użytkowników portali internetowych, osób, które z polecenia natrafią na
wzmiankę o Twoim sklepie. Zwiększenie ruchu na Twojej stronie www,
a co za tym idzie liczby składanych zamówień, to cel, który możesz osiągnąć
przy niewielkich kosztach. Wystarczy, że znajdziesz odpowiednich partnerów.

Jak pozyskiwać partnerów w sieci?
W sieci są już zarejestrowani Wydawcy, którzy mogą chcieć dołączyć
do Twojego Programu Partnerskiego - zachęć ich atrakcyjnym opisem swojej
działalności! Ich pula będzie rosła wraz z rozwojem sieci, a co istotne,
będziemy starać się o dołączenie najbardziej wartościowych Wydawców:
portali internetowych, blogerów, youtuberów i innych związanych z Twoją
branżą.
Najważniejsze jednak, iż sam możesz zapraszać do Twojego Programu
Partnerskiego - stałych klientów, blogerów, z którymi już współpracujesz,
obserwatorów Twojego profilu w social mediach i innych.
Posiadasz stronę www, zapewne profile w mediach społecznościowych, być
może wysyłasz newslettera - poinformuj innych, że mogą dołączyć do sieci promować Twoją ofertę i czerpać z tego profity. Nic nie stoi na przeszkodzie
by taką informację umieścić na ulotkach lub wydrukach dołączanych do
zamówień.
Na dobry początek, jeśli wybierzesz model PRO, gwarantujemy Ci
współpracę z serwisem shopeneo.com.

Twój partner na start
To porównywarka cen, strona przypominająca sklep internetowy.
Jednak gdy użytkownik zechce kupić dany produkt zostanie
przekierowany do źródła, czyli Twojego sklepu! To tam dokona zakupu
i powiększy bazę Twoich klientów!
shopeneo.com pozwala na publikację informacji o Twoich produktach na
stronie nie związanej bezpośrednio z Twoim brandem i domeną. Serwis jest
widoczny na wiele zróżnicowanych fraz od tych dotyczących sztuki, przez
wyposażenie domu, po sport i turystykę.

Sieć pełna korzyści
Zobacz jakie to proste!

serwisy
internetowe
Twoi partnerzy
(WYDAWCY)

Rejestrując się w shopeneo.network tworzysz Program
Partnerski dla swojego sklepu online. Następnie każdy
z zarejestrowanych Wydawców może do niego dołączyć.
Masz pełną kontrolę nad tym kto będzie promować Twoją
ofertę - możesz zaakceptować lub odrzucić propozycję
współpracy od partnera.
Zaakceptowani przez Ciebie Wydawcy otrzymują unikalne
linki (tzw. reflinki lub linki afiliacyjne), które publikują na
swoich stronach www, profilach w social mediach, serwisach,
blogach itd. Możesz udostępnić dodatkowe materiały
promocyjne np. banery, kody rabatowe, feed produktowy
(plik .xml), które pomogą kampanii osiągnąć sukces.
Masz pełny dostęp do statystyk i informacji o tym jak
przebiega Twój Program Partnerski: z jakim skutkiem
partnerzy realizują promocję, ile osób wchodzi na Twoją
stronę przez publikowane linki i ile odwiedzin kończy się
złożeniem zamówienia online.
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Ty i Twój sklep online
(REKLAMODAWCA)

Koszty i formalności sprowadzamy do minimum!
Dostęp do sieci partnerskiej otrzymujesz w ramach miesięcznego abonamentu:

ABONAMENT LITE

ABONAMENT PRO

miesięczny
brutto

w skali roku
brutto

miesięczny
brutto

w skali roku
brutto

39,00*

468,00

79,00*

948,00

29,00**

348,00**

59,00**

708,00**

Program Partnerski dedykowany
Twojemu sklepowi online

Program Partnerski dedykowany
Twojemu sklepowi online

wsparcie techniczne
i merytoryczne na każdym etapie

wsparcie techniczne
i merytoryczne na każdym etapie

feed produktowy - plik .xml

feed produktowy - plik .xml

gwarantowany partner
portal shopeneo.com

gwarantowany partner
portal shopeneo.com

*min. okres trwania Programu Partnerskiego to 3 miesiące, płatne z góry
**przy rozliczeniu rocznym, płatnym z góry

Abonament miesięczny to jedyny stały koszt w sieci!
Gdy nawiążesz współpracę ze skutecznymi partnerami i klienci
z polecenia będą składać zamówienia w Twoim sklepie, zapłacisz
również prowizję. Ty decydujesz o jej maksymalnej wysokości.
Im większy procent od zamówień zaoferujesz, tym więcej Wydawców
zechce z Tobą współpracować. Prowizję płacisz tylko za faktycznie
zrealizowane zamówienia!
Abonament, prowizje, współprace z wieloma partnerami…
Brzmi skomplikowanie?
Nie musisz podpisywać umów z każdym partnerem z osobna,
monitorować faktur, ani nawet wykonywać płatności dla każdego
z nich - shopeneo.network bierze to na siebie!
Opłaty abonamentowe rozliczane są w ramach subskrypcji (kwartalnej
lub rocznej). Nie musisz pilnować terminu, wystarczy że jednorazowo
powiążesz z kontem kartę - tak jak w popularnych serwisach do
oglądania filmów i seriali.
Będąc Reklamodawcą w sieci partnerskiej, w danym miesiącu
otrzymasz od nas jedną zbiorczą fakturę na łączną sumę prowizji dla
wszystkich Twoich partnerów. Po pobraniu wartości z karty, to sieć
zadba o przekazanie środków poszczególnym Wydawcom.

Dlaczego warto dołączyć?
Dzięki skutecznej sieci partnerskiej możesz zwiększyć:
rozpoznawalność swojej marki w internecie,
ruch na posiadanej stronie www,
liczbę zamówień składanych na Twojej stronie www, dzięki
czemu zwiększysz niezależność od portali zewnętrznych
i kontrolę nad realizacją zamówień,
bazę swoich klientów online.
Chcesz zadbać o pozycję Twojego sklepy na rynku online?
Z chęcią Ci pomożemy! Od kilkunastu lat działamy w branży
marketingu internetowego. Prowadzimy agencję i zapewniamy
kompleksowe doradztwo w ramach e-marketingu.
Dotychczasowe rozwiązania nie spełniają Twoich oczekiwań?
Skontaktuj się z nami, a my wrócimy z propozycją zmian.

Shopeneo sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 65-071 Zielona Góra
www.shopeneo.network

Aleksandra Rakoca
+48 518 700 954
aleksandra.rakoca@shopeneo.network

