PRĄD
GAZ
FOTOWOLTAIKA

JAK ZAROBIĆ Z
zatrzymajlicznik.pl
NAWET 60,000ZŁ I WIĘCEJ

JAK TO DZIAŁA?
1.

LINK REFERENCYJNY
Umieść link referencyjny na swoim
kanale: stronie www, mediach społecznościowych, youtube, ...

2.

KLIENT KLIKA W LINK
Klienci zostają przekierowani do
porównywarki, a Twój unikalny ID partnera
jest zapisany w cookies przez 90 dni.

3.

PORÓWNANIE CEN
Korzystajac z porównywarki, klienci w
łatwy sposób przeglądają dostępne
oferty w celu znalezienia najbardziej
korzystnej dla siebie.

4.

WYBÓR PRODUKTU
Klient zainteresował się jednym z produktów i za pomocą formularza wysłał
nam telefon kontaktowy/email.
W tej chwili w panelu partnerskim już
widzisz wielkość Twojej prowizji.

5.

FINALIZACJA SPRZEDAŻY
Nasi przedstawiciele kontaktują się z
klientem i zamykają sprzedaż.

6.

PRZYZNANIE PROWIZJI
Jeśli sprzedaż zakończyła się
sukcesem, w panelu zobaczysz
zaakceptowana prowizję.

Raz w miesiącu otrzymujesz przelew na konto.

ILE MOGĘ ZAROBIĆ ?
Nie ma górnej granicy dochodów, wszystko zależy od ilośći
pozyskanych klientów.
Podczas przystąpienia do programu zostanie ustalona Twoja prowizja.
Otrzymasz też dostęp do swojego konta partnerskiego gdzie
widoczny będzie podgląd stawek prowizji oraz pozyskanych klientów.

ŁATWO OBLICZYSZ SWOJĄ PROWIZJĘ:

PRĄD DLA FIRM
10zł x ilość MWh/rok
x długość kontraktu w latach

GAZ DLA FIRM
2zł x ilość MWh/rok
x długość kontraktu w latach

FOTOWOLTAIKA DLA KAŻDEGO
100zł x moc instalacji w KW

Pozyskanie 4 klientów (1 tygodniowo)
Program

Ilość klientów

Stawka

Zużycie/Moc

Kontrakt

Twój zarobek

Prąd

1

10zl

40MWh

3 lata

1,200zl

Gaz

1

2zl

200MWh

3 lata

1,200zl

Fotowoltaika

2

100zl

5KW

-

1,000zl

RAZEM:

3,400zl

Pozyskanie 17 klientów (4 w tygodniu)
Program

Ilość klientów

Stawka

Zużycie/Moc

Kontrakt

Twój zarobek

Prąd

5

10zl

40MWh

3 lata

6,000zl

Gaz

6

2zl

200MWh

3 lata

7,200zl

Fotowoltaika

6

100zl

5KW

-

3,000zl

RAZEM:

16,200zl

Pozyskanie 60 klientów (2 dziennie)
Program

Ilość klientów

Stawka

Zużycie/Moc

Kontrakt

Twój zarobek

DODATKOWE INFORMACJE
Prąd
20
10zl
40MWh
3 lataklientow
24,000zl
pozyskanie
Gaz

20

2zl

200MWh

3 lata

24,000zl

Fotowoltaika

20

100zl

5KW

-

10,000zl

RAZEM:

58,000zl

"Motywuj dodatkowo swoich klientów"
W swoim panelu partnera możesz ustalić rabat dla klientów których chcesz zachęcić. Zasady są bardzo proste:
maksymalna kwota rabatu jest równa prowizji jaką możesz otrzymać z pojedynczej transakcji.
Klient, który z Twojego polecenia podpisał umowę otrzymuje kartę podarunkową do wybranego przez Ciebie
sklepu na ustaloną kwotę. Lista sklepów dostępna jest w panelu.

JAK ZACZĄĆ ?
Wystarczy że napiszesz do nas na adres:

partnerzy@zatrzymajlicznik.pl
Opisz krótko jakie masz doświadczenie w reklamie, gdzie chcesz
promować nasz serwis oraz jaki ruch generujesz na swoim
kanale/stronie www.
Dodatkowo podczas zakładania konta będziemy potrzebować:
- email który będzie jednocześnie loginem
- nazwę ciasteczka (lub nadamy losową)
- preferowana forma rozliczenia (faktura / umowa)
Jeden z naszych pracowników skontaktuje się tak szybko jak będzie to
możliwe. Przeważnie wnioski rozpatrujemy w ciagu 3 dni roboczych.

