V tomto manuálu tě podrobně seznámíme s provizním systémem Bastard.cz. Dozvíš se, jak se
registrovat, kde najdeš bannery pro vložení na svůj web, kolik sis aktuálně vydělal a jak zažádat o
vyplacení provize.

registrace do programu / přístup do statistik
výše provize
jak funguje
platnost cookies
reklamní materiály
možnost velikosti banneru na přání
XML
výplata provize
vyřízení žádosti o výplatu
potřeba živnostenského listu







www.bastard.cz/affiliate
10% z každé zaplacené objednávky
na základě cookies
45 dní
bannery (GIF) - mnoho velikostí
ANO
dostupnostní Feed, Feed se zbožím,
Feed pro Heureka.cz
od 50 Kč (slevový kód na nákup v Bastard.cz)
/ od 200 Kč (výplata na účet)
24 hodin
NE

Naše trička a mikiny se prodávají, lidi je mají rádi
Bastard je zavedená značka, která má na trhu povědomí
Prodáváme jen kvalitní zboží (jen tak tu můžeme být tak dlouho)
Naše trička fungují jako skvělý vánoční anebo narozeninový dárek
Jsme féroví a dokážeme se individuálně dohodnout

1) Na stránce bastard.cz/affiliate zvol "Registrace" a vyplň registrační formulář.
2) Po dokončení registrace klikni v pravém horním rohu na "Můj účet" a dále "Informace o
provizním systému" - dostaneš se ke všem statistikám a reklamním bannerům, které můžeš
použít na svých stránkách.

V sekci reklamní bannery a odkazy nalezneš svůj unikátní kód, díky kterému poznáme, že zákazník,
kterého k nám přivedeš, je právě od tebe. Zbytek je už velmi snadný - pošleš tento unikátní odkaz
svému známému nebo třeba nasdílíš na Facebooku a jestliže z tohoto odkazu někdo přijde a nakoupí
u nás, dáme ti 10% z částky, kterou u nás utratí za zboží.

Jestli vlastníš blog nebo jinou webovou stránku, bude pro tebe vydělávání ještě jednodušší. Nabízíme
bannery, které můžeš na své stránky vložit a propagovat tak naše produkty. Máme originální trička,
která se líbí, o výdělek tak máš postaráno. Bannery nabízíme v mnoha velikostech - stačí zkopírovat
kód banneru na své stránky, o víc se starat nemusíš - opět platí, že z každé objednávky, která díky
kliknutí na tento banner přijde, máš 10%. Máš-li zájem o velikost banneru, kterou nenabízíme, není
to žádný problém - obratem jej pro tebe vytvoříme, stačí nám napsat e-mail s požadavkem.
Pro pokročilejší partnery nabízíme XML, dostupnostní a heurékovský feed se zbožím. Můžeš využít
také přednastavený doporučující e-mail, který lze rozeslat až pěti různým přátelům. Odkaz v e-mailu
již obsahuje tvůj jedinečný partnerský kód, takže z veškerých objednávek, které díky e-mailu budou,
máš jistou provizi. Ovšem u e-mailů pozor na SPAM - nevyžádané e-maily netolerujeme.

To nejdůležitější, co tě určitě bude zajímat, je přehled provizí - kolik lidí kliklo na tvůj banner, kolik
objednávek jsme díky tobě odeslali nebo jaká je tvá aktuální výše provize. To všechno najdeš v sekci
"Přehled provizí".

Něco málo k pojmům - neexpedovanou objednávku jsme právě obdrželi. Protože odesíláme zboží
každý den, její stav se změní další den na "Expedováno". Po celou dobu vidíš předpokládanou provizi,
kterou z těchto objednávek dostaneš. Jakmile zákazník zásilku převezme a zaplatí, změní se stav
objednávky na "Zaplaceno" a částka se přesune do kolonky "Provize k vyplacení". Tuto částku si
následně můžeš nechat vyplatit na účet (od 200 Kč) nebo jako slevový kód na nákup na Bastard.cz (od
50 Kč).
Ve spodní části přehledu provizí ještě najdeš, kolik peněz, kdy přesně a jakým způsobem jsme ti
vyplatili a kolik lidí v daném měsíci kliklo na tvůj banner / odkaz.

Zajímá-li tě, kteří konkrétní zákazníci přes tebe nakoupili, je tu pro tebe detailní přehled provizí. U
každé zaplacené objednávky najdeš iniciály zákazníka a datum jeho objednávky. Více nemůžeme s
ohledem na ochranu osobních údajů zveřejnit, ale i tak si můžeš v pohodě ověřit, že náš provizní
systém funguje na sto procent. Víš, že někdo objednal přes tvůj odkaz/banner? Pak jeho iniciály vždy
najdeš v detailním přehledu provizí.

U některých objednávek můžeš vidět status "Stornováno". Jedná se o objednávky, které si zákazníci
nevyzvedli či nezaplatili. Z takových objednávek samozřejmě provize neplynou :)






Nespamujte. Odkazy na web posílej jen lidem, které to bude zajímat. Ostatní tím jen naštveš
a objednávku stejně neučiní.
Výborně funguje propagace na Facebooku. Stačí si stáhnout fotku trička z našeho webu,
nahrát ji spolu s tvým unikátním partnerským kódem na Facebook, přidat poutavý popisek a
na vysokou provizi je zaděláno.
Když vložíš jakýkoliv banner z naší galerie, můžeš si být jist, že informace na něm budou stále
aktuální. Obsah bannerů měníme podle aktuální situace (vánoční v zimě, propagace tílek v
létě) - ty se už nemusíš o nic starat, motiv na banneru se změní automaticky.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás
kontaktuj na e-mailu info@bastard.cz nebo na telefonu 773 445 613.

