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CHCESZ ZARABIAĆ
W INTERNECIE?
Prowadzisz bloga, serwis
internetowy? Masz doskonałe
zasięgi w social mediach, wysyłasz
newsletter? Chcesz zmonetyzować
swoją działalność w internecie?
Dołącz do sieci partnerskiej

Czym jest program partnerski?
Spotkałeś się z programem partnerskim, w którym
czerpiesz zyski za polecanie produktu, usługi, miejsca?
To rozwiązanie umożliwia Ci zarabianie na prowadzeniu
serwisu informacyjnego, bloga, profili w mediach
społecznościowych. Jednak pozyskiwanie partnerów
chętnych do współpracy może być czasochłonne i wiązać
się z wieloma formalnościami, dlatego…

Dołącz do sieci partnerskiej!
Decydując się na rejestrację w shopeneo.network zyskasz:
dostęp do katalogu potencjalnych partnerów:
Programów Partnerskich sklepów online i restauracji,
dostęp do profesjonalnych narzędzi ułatwiających
promocję wybranych ofert: unikalne reflinki, widgety,
banery, katalogi produktów, kupony rabatowe,
minimalizację formalności pomiędzy
Tobą a Twoim partnerem.

Kto jest kim
w sieci partnerskiej?
WYDAWCA - krótko mówiąc to Ty - z ang. publisher,
czyli osoba, która w ramach współpracy publikuje
informacje o ofercie wybranego partnera i przez
polecenie odsyła użytkowników na jego stronę www.
Wydawcą może być influencer, bloger, youtuber, portale
internetowe, serwisy informacyjne itp.
REKLAMODAWCA - osoba zarządzająca sklepem online
lub restauracją, która chce nawiązywać współpracę
z partnerami i promować ofertę za ich pośrednictwem,
czyli zlecać reklamę. Tworzy Program Partnerski, do
którego możesz dołączyć.
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 pełna korzyści
Zobacz jakie to proste!
Sieć partnerska umożliwia Ci dotarcie do zupełnie nowych partnerów,
których być może sam nie odnalazłbyś w internecie. W jednym miejscu
masz dostęp do sklepów internetowych z różnych branży i restauracji.
Rejestrując się w shopeneo.network tworzysz profil Wydawcy.
Następnie możesz wysłać prośbę o dołączenie do wszystkich
dostępnych w sieci Programów Partnerskich. Przedtem możesz
zapoznać się z zasadami współpracy z wybranym partnerem m.in.
stawką prowizji od zamówień i żywotnością plików cookie.
Reklamodawcy mogą odrzucić Twoją ofertę współpracy, jeśli np. uznają,
że Twój profil nie jest atrakcyjny. Warto zadbać o przedstawienie swoich
największych atutów! Jak dotrzesz do ich potencjalnych klientów?
Po akceptacji masz dostęp do unikalnych linków, które publikujesz na
swoich stronach www, profilach w social mediach, serwisach, blogach
itd. Możesz udostępnić dodatkowe materiały promocyjne np. banery,
widgety, kody rabatowe lub tworzyć katalogi produktów,
które pomogą Ci zarabiać!
Masz dostęp do informacji o tym jak przebiega Twój udział w Programie
Partnerskim: ile osób wchodzi na stronę partnera przez Twoje polecenia,
ile odwiedzin kończy się złożeniem zamówienia i jaka wartość prowizji
zostanie Ci wypłacona przez Reklamodawcę.
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Narzędzia dla Ciebie!
LINKI AFILIACYJNE - po dołączeniu do Programu Partnerskiego będziesz miał dostęp do
dedykowanego linku afiliacyjnego, który możesz udostępniać w swoich kanałach promocyjnych.
Link może prowadzić do strony głównej lub sprecyzowanego produktu.
WIDGETY - w ramach sieci masz dostęp do kreatora widgetów, dzięki czemu możesz w dowolny
sposób skonfigurować graficzną reklamę produktów Twojego partnera.
KATALOGI PRODUKTÓW - udostępniamy narzędzie, które umożliwi Ci stworzenie katalogu
wybranych produktów. Możesz go osadzić na istniejącej stronie lub w niezależnej domenie.
To szybki sposób na stworzenie np. porównywarki cen!
BANERY REKLAMOWE - statyczne grafiki z ofertą partnera udostępniane przez Reklamodawców.
Po dołączeniu do Programu Partnerskiego możesz je wykorzystać w promocji oferty.
KUPONY RABATOWE - Reklamodawcy mają możliwość zaproponować kupony rabatowe, które
możesz wykorzystać jako zachętę do wejścia na stronę partnera.
Informacja czy potencjalny partner udostępnia banery, kupony rabatowe i ile ma produktów
w ofercie jest widoczna jeszcze przed wysłaniem prośby o współpracę, co umożliwia Ci wybór
najlepiej przygotowanego do współpracy partnera.

Koszty i formalności sprowadzamy do minimum!
Rejestracja i dostęp do sieci partnerskiej są bezpłatne! Podobnie jak korzystanie
z większości narzędzi ułatwiających promocję oferty Twojego partnera: linków
afiliacyjnych, widgetów, banerów, kuponów rabatowych. Jedyne koszty z jakimi
się spotkasz to:
PROWIZJA
SIECI

20%

Pobieramy ją z tytułu obsługi współpracy pomiędzy Tobą a Twoim partnerem,
jednak płacisz ją tylko w przypadku gdy sam zarabiasz! Prowizja pobierana
jest przy wypłacie zgromadzonych przez Ciebie środków.
ABONALENT ZA
KATOLOG PRODUKTÓW

24,00/m-c *

19,00/m-c **

Katalog produktów to jedyne płatne narzędzie w sieci, ale korzystanie z niego
nie jest obowiązkowe. Co ważne - dzięki automatycznym aktualizacjom
produkty czasowo niedostępne lub wycofane z oferty partnera nie będą
wyświetlać się w Twoim katalogu, a ceny zawsze będą aktualne! Wystarczy
jednorazowa konfiguracja by móc zacząć zarabiać!
*minimalny okres subskrypcji to 3 miesiące, płatne z góry
**przy rozliczeniu rocznym, płatnym z góry

Abonament, prowizje, współprace z wieloma partnerami…
Brzmi skomplikowanie?
Nie musisz podpisywać umów z każdym partnerem z osobna, ani nawet
z shopeneo.network! Wystarczy, że podczas rejestracji zaakceptujesz
Regulamin i Politykę Prywatności.
Będąc Wydawcą w sieci, nie musisz wystawiać faktur czy rachunków dla
każdego Reklamodawcy, z którym współpracujesz. To my realizujemy
pobranie środków od Twoich partnerów i przekazanie ich Tobie!
W każdej chwili możesz wydać dyspozycję wypłaty zgromadzonych
środków.
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.
Współpraca z partnerem może być naprawdę prosta!

Dlaczego warto dołączyć?
shopeneo.network to szybki i prosty sposób na zmonetyzowanie Twojej
działalności w internecie lub zwiększenie dotychczasowych zysków!
Możesz liczyć na:
intuicyjny proces rejestracji,
niskie koszty i minimalizację formalności,
szeroką ofertę darmowych narzędzi,
sprawną realizację wypłat Twoich środków,
pomoc w znalezieniu partnerów odpowiadających profilowi
Twojej działalności,
liczne wskazówki i poradniki publikowane przez nasz zespół,
wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie!
Nie zwlekaj - zwiększ swoje szanse na realny zysk!
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