ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА
zdorovotm

Партнерська програма спрямована на співпрацю
виробника торгової марки ZdorovoTM з партнерами
з метою просування продукції та отримання прибутку
партнером та виробником.

Для того, щоб стати партнером Вам необхідно:
1. Заповнити анкету, вказавши інформацію про себе, посилання на Ваші профілі у соціальних
мережах, та бажаний персональний промокод. *
Посилання на анкету: натисніть тут
2. Підписати партнерську угоду та вказати дані для перерахування партнерської винагороди в
розділі Реквізити Партнера (або розрахунковий рахунок для ФОП або картку для переказу
коштів).
! Зверніть увагу, що ми надаємо перевагу підписанню угоди з ФОП.
3. Пройти реєстрацію в партнерській програмі – реєстрація проходить автоматично протягом 2х
днів після заповнення анкети.
4. Отримати доступ до особистого кабінету партнера (Ви отримаєте лист з інструкціями після
реєстрації в партнерській програмі).
* промокод – набір символів латиницею та/або цифрами, який вказується при оформленні
замовлення в полі Промокод.

Переваги статусу Партнера
Перша перевага - Можливість отримання додаткового доходу (Партнерської винагороди) від
суми замовлень, які були оформлені з використанням Вашого персонального промокоду.
Гарантований відсоток винагороди в якості Партнера - від 5% до 12% від накопиченої суми
продажів за Вашим промокодом (детально у таблиці розрахунку партнерської винагороди).
Друга перевага – Просування Вашого імені серед Ваших шанувальників через спільні акції
та орендовані подарунки до кожного замовлення.

Як розраховується відсоток партнерської винагороди?
Ми відстежуємо суму Ваших продажів за вказаним в замовленнях Вашим персональним
промокодом та виходячи з отриманої інформації визначаємо Ваш поточний відсоток партнерської
винагороди.
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Загальний відсоток партнерської винагороди постійно збільшується з ростом накопичувальної суми
продажів за Вашим промокодом. При досягненні порогу накопичувальної суми продажів у 1 280 000
грн. Ви отримуєте 12% від Ваших щомісячних продажів НАЗАВЖДИ!

Що необхідно від Вас?
1. Бути шанувальником продукції ZdorovoTM.

2. Рекламувати продукцію будь яким зручним для Вас шляхом.
3. Повідомляти всім Ваш персональний промокод, який необхідно вказувати при оформлені
замовлення.
4. Дотримуватись умов партнерської угоди.
5. Ваш логотип або зображення Вашого каналу для нанесення на орендовану сувенірну
продукцію.

Переваги промокоду
Вказавши промокод Ваші покупці, так само як і Ви отримують знижку у розмірі 3% на всю
продукцію ZdorovoTM, що представлена на сайті, в тому числі і на акційні позиції та набори, а також
додаткові орендовані подарунки.

Як виплачуться партнерська винагорода?
Партнерська винагорода виплачується щомісячно за вказаними Вами реквізитами.
При розрахунку партнерської винагороди враховуються всі фактично сплачені покупцями
замовлення за розрахунковий період.

Які дані аналітики Вам доступні?
В особистому кабінеті партнера Ви стежите:
- за кількістю замовлень, що оформлені за Вашим промокодом;
- за щомісячними продажами з використанням Вашого персонального промокоду.
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Щомісячно Ви отримуєте детальний звіт по фактично сплаченим замовленням з
використанням Вашого персонального промокоду, Ваш поточний рівень партнера, рейтинг товарів.
За необхідності, Ви можете самостійно зробити нам запит на показники, які Вас цікавлять по
електронній пошті.

Куди звертатись за додатковою інформацією?
Наша електрона пошта: office@zdorovotm.com
Наша сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/zdorovotm/
Наш сайт: https://zdorovotm.com/
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