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Program Partnerski – Ile Czasu ? 

 
Ile czasu spędzasz na obsłudze klienta ? 
 

Ile czasu zajmuje ci przyjęcie zamówienia ? 

Ile czasu zajmuje ci dostarczenie zamówienia do Klienta ? 

Ile czasu ponownie zadzwonienie do niego ? 

Ile czasu zajmuje ci znalezienie klienta? 



Program Partnerski- Czas 

Średnio to może będzie 30-40 minut  
nie licząc znalezienia klienta 

 

Dlatego …!!! 

Te czynności zostały wykonane półautomatycznie a czas można by przeznaczyć na: 
 

 Pozyskanie nowego klienta 

 Relaks 

 Cokolwiek co ci się podoba… 



Oferujemy Program Partnerski 
 
 
 

 

Program partnerski – Dla Kogo 

dla wszystkich konsultantów zarejestrowanych w sklepie  
www.tiandeshop.co.uk 



Jak działa Program i czy jest dla mnie? 
 

 
 

Program partnerski – Jak działa 

 
Po zarejestrowaniu się w programie: 

Otrzymujesz od nas swój osobisty link do sklepu np. 

Tak – Jest dla Ciebie!!! 

Działa bardzo prosto: 

www.tandeshop.co.uk/aff/xxxxxx 
lub  

www.xxxxxx.tiandeshop.co.uk 
 



Co mogę zrobić z moim linkem ? 
 

 
 

Program partnerski - Link 

 Przekazać go dla klienta 
 Wpisać w swojej wizytówce 

Dlatego: 

 Umieścić na swojej stronie internetowej 
 Wpisać do katalogu Tiande 
 Przestać się obawiać, ze klient zacznie  

kupować on-line a ja nic nie zarobię 

Każda osoba która dokona zakupu przy użyciu tego linku wygeneruje  
Prowizję dla ciebie !!! 

% % % 



Prowizja?                                                     Dokładnie tak! 
 

 
 

Program partnerski - Prowizja 

 Każda transakcja generuje  
Twoją prowizję w wysokości 25% od wartości transakcji 

 Otrzymujesz punkty Tiande na swoje konto 

Ponadto: 
 Masz dostęp do statystyk użycia linku 
 Możesz wygenerować specjalne linki to poszczególnych produktów na sklepie 
 Są dostępne banery oraz teksty do umieszczenia na stronach www lub do wysłania w 

emailu. 
 

Prowizję możesz wypłacić po uzbieraniu 30 GBP 



Link zasady  -     Kto - Co - Jak? 
 

 
 

Program partnerski – Zasady 

 Tylko dla Konsultantów TianDe – z prowizją 25% 
Zarejestrowanych w sklepie i aktywnie dokonujących własnych zakupów. 
Inne osoby jak właściciele stron www, blogerzy mogą również uczestniczyć w programie partnerskim ale na innych zasadach 
informacja na adres email: distributor@tiandeshop.co.uk 

 Link jest ważny 365 dni – pliki „ciasteczka” 
Oznacza to, że gdy zostanie raz wykonana transakcja zakupu produktów za pośrednictwem linku to każda 
kolejna transakcja z tego samego komputera nawet bez użycia tego linku zostanie zaliczona jako Twoja 
(naliczona zostanie prowizja). Warunkiem jest to, że nie zostaną wykasowane pliki „ciasteczka” z komputera 
na którym była dokonana pierwsza transakcja. 

 Koszty – 4,95 GBP – miesięcznie. Pytaj o promocje   



Kontakt i co dalej 
 

 
 

Program partnerski – Kontakty 

 Jeśli chcesz się zarejestrować w programie to: 

Na adres email: distributor@tiandeshop.co.uk wyślij informację 
Z podaniem twojego Imienia i Nazwiska, Tiande ID oraz emaila który jest 
zarejestrowany na sklepie. 
 
Wyślij również propozycje twojej nazwy affiliate, która będzie użyta w linku 
referencyjnym   xxxxxx (minimum 6 znakow) np.  
http://www.tiandeshop.co.uk/aff/xxxxxx 
 
Następnie otrzymasz od nas potwierdzenie i informacje jak zapłacić opłatę 
rejestracyjna. Po opłaceniu link będzie aktywowany w ciągu 72 godzin 


