
Program partnerski zasady:

- Rejestracja w programie partnerski - po rejestracji partnera prosimy o przesłanie krótkiej informacji / propozycji o waszym 
portalu na adres mailowy zach@zanadesign.eu.

- Temat / formuła - Bloga, fanpage'a , Forum internetowego 

Propozycje tematów do których pasują nasze produkty oraz informacje:

 

Spinki do mankietów

biżuteria dla mężczyzny, poradniki w co się ubrać, moda męska, lifestyle, prezent dla mężczyzny, poradniki ślubne, tematyka 
ślubna - na przykład: prezent dla Pana Młodego od Panny Młodej, jaki prezent/ upominek dla mężczyzny, tematów jest więcej 
ale liczymy na waszą kreatywność możemy jedynie dodać, że 65% naszych klientów kupujących spinki do mankietów to kobiety.

Pendrive z grawerem

Tutaj jest ogromny przedział tematów gdyż są pendrive'e stworzone specjalnie dla kobiet jaki i pendrive'y unisex. Jest bardzo 
ciekawy i wyróżniający się produkt, który może przyciągnąć uwagę czytelników.

Biżuteria z bursztynem

Moda damska, lifestyle, poradni dla kobiet, prezenty, tematów jest więcej ale liczymy na waszą kreatywność możemy jedynie 
dodać, że nasza biżuteria jest doceniana przez kobiety i wyróżnia się jakością wśród innych tego typu produktów.

Przede wszystkim zależy nam na rzetelnej recenzji/artykule produktu.

- Każdy artykuł/recenzja powinna zawierać link do produkt wraz z waszym kodem śledzącym.

- Ilość publikacji na przykład w jednym miesiącu/tygodniu nie powinna przekraczać 2-3 ( dotyczy publikacji artykuł/recenzji ). 
Ważniejsza jest jakość publikacji a nie ilość publikacji dzięki temu możecie wygenerować większe zainteresowanie waszym 
postem oraz ilością przekliknięć na stronę zanadesign.

- Ilość benrów reklamowy - tutaj sugerujemy stosować jeden baner reklamowy na stronę. Oczywiście mogą być dodatkowe 
banery jeśli na przykład wspólnie ustaliśmy akcje promocyjną lub konkurs.

- Prosimy o przesłanie recenzji/artykułu przed publikacją w waszym serwisie internetowym na adres mailowy: 
zach@zanadesign.eu w temacie nazwa serwisie internetowym - artykułu.

- Wasze publikacje/zdjęcia mogą być wykorzystywane w naszych serwisach społecznościowych jak i na stronie internetowej 
zanadesign.eu z linkiem do waszego serwisu internetowego lub recenzji/artykułu.

- Wypłata prowizji - prowizja może być wypłacona na żądanie w każdym momencie w przeciągu 2 dni roboczych ( po 
otrzymaniu FV lub podpisaniu umowy odzieło ) poprzez ustaloną na twoim koncie partnerskim formę płatności ( PayPal , 
przelew bankowy ). Zgłoszenie wypłaty prosimy kierować na adres mailowy: zach@zanadesign.eu w temacie nazwa serwisie 
internetowym - płatność. 

Przelew bankowy - przy wypłacie poniżej 300 PLN pobierana jest opłata za przelew bankowy w wysokości 4 PLN 

PayPal - Bezpłatnie w przypadku płatności wysyłanych w PLN na terenie Polski. 2,9% + 0,80 PLN za transakcję 
międzynarodową.

- Wypłata będzie zrealizowana po otrzymaniu faktury od zleceniobiorcy. Faktury prosimy przesyłać na adres mailowy: 
zach@zanadesign.eu

- W przypadku zleceniobiorcy, który nie posiada działalności gospodarczej prosimy wraz z przesłaną informacją o płatności 
prosimy przesłać informacje w jakim zakresie była wykonana współpracę na przykład: opublikowanie postu, baner reklamowy, 
test produktu oraz dane: Imię i nazwisko | Adres | PESEL | Telefon | E-mail . Taka informacja będzie potrzebna tylko przy 
pierwszej wypłacie. W przypadku zmiany formy promocji marki prosimy przesłać informacje o nowym zakresie wykonanych 
usług. Dane z konta partnera będą służyły do stworzenia umowy odzieło. Prosimy o jak najszybsze odesłanie podpisanej 
umowy oraz weryfikacje danych jak i treści umowy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
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