
AFFILIATE PROGRAM POČÍTAČE JEDNODUŠE 
Startuje nový affiliate program vzdělávacího projektu Počítače jednoduše. Partnery čeká jedinečná příležitost. Skvělá 

konverze, provize 40 % z prodejní ceny! + další vysoké bonusy pro každého. To je nový program Petra Hochmana, 

Počítače jednoduše. 

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT 
 Affiliate partneři 

 Firmy 

 Podnikatelé 

 Agentury 

 Provozovatelé blogů 

 Všichni aktivní lidé, kteří umí využít příležitostí, které se jim nabízejí 

Propagujte i vy nový vzdělávací program zaměřený na aplikace Google, které lidem ušetří spoustu času a budou díky 

nim efektivní a přitom budou denně zažívat nadšení a radost z práce. 

JAK ZAČÍT 
Registrujte se do programu na http://affiliate.ph7.cz, kde se dozvíte více informací. 

ODMĚNA PARTNERŮM 
Odměna pro partnera je 45 % z každého prodaného programu + hodnotné prémie (blíže viz dále). 

Pokud získáte své partnery (obchodní partnery, přátele), kteří s Vámi budou spolupracovat, získáte navíc 20 % z 

každé objednávky, kterou Váš partner zařídí. 

VÁŠ ÚKOL 
Kampaň je rozdělena do dvou fází: předprodejní a prodejní. Proč? Aby člověk něco koupil, musí mít zájem a uvěřit. 

Proto v první fázi bude vaším úkolem směrovat návštěvnost na vstupní stránku, která bude obsahovat ebook zdarma 

a doplňková vzdělávací videa zdarma. Každý, kdo se přihlásí, se zapíše do prodejního systému. Čím dříve a více vašich 

kontaktů zapojíte do tréninku zdarma, tedy je pošlete na přihlašovací stránku, tím více lidí získá hodnotný trénink 

zdarma a tím častěji si v prodejní fázi skutečně koupí. 

Osvědčená prodejní strategie 
Nejvyšší účinnosti a počtů konverzí dosáhli partneři v obdobných kampaních tímto postupem: 

1. Pozvali svou databázi kontaktů zdarma na trénink. (Pro své emaily můžete využít námi připravené texty.) 

2. Umístili na své stránky reklamní bannery a odkazy s upoutávkou. 

3. Umístili odkazy s upoutávkou na svůj Facebook. 

4. V druhé fázi znovu oslovili kontakty a odkázali je přímo na prodejní stránku. 

Po celou dobu propagace vám bude k dispozici affiliate manažer. Pomůže vám zvolit vhodnou strategii a vysvětlí vám 

vše potřebné. 

http://affiliate.pocitacejednoduse.cz/


ODMĚNY PRO NEJLEPŠÍ AFFILIATE 
Rozhodli jsme se odměnit nejlepší affiliate partnery. Ale ne např. jen 10 nejlepších, ale všechny, kteří dokážou do 

placeného kurzu pozvat nejvíce lidí. Podaří-li se Vám to (a věříme, že ano), jednoduše dosáhnete až na provize, které 

jsou vyšší než 50 %. Jak toho dosáhnout, ukazuje tabulka: 

Objednávka č. 0.* 10. 25. 50. 100. 200., 300. … 

BONUS navíc 100,- 200,- Kč 500,- Kč 1000,- Kč 3000,- Kč 5000,- Kč 

 

      
 

* První provizi (100,- Kč) získáváte již za pouhou registraci do affiliate programu. 

PŘIPOJTE SE JEŠTĚ DNES NA http://affiliate.ph7.cz/. VÁMI DOPORUČENÍ LIDÉ OBDRŽÍ SKVĚLÝ TRÉNINK A VY 

ZAČNĚTE VYDĚLÁVAT. 

 

 

 

    

http://affiliate.pocitacejednoduse.cz/

