Affiliate program, aneb vydělejte si peníze
Úvod
Pokud vlastníte internetové stránky s jakýmkoliv zaměřením, můžete využít našeho
provizního systému, který Vám umožní vydělávat peníze za uskutečněné nákupy přes Váš
unikátní odkaz na náš e-shop. Podmínkou je vlastnit živnostenské oprávnění, abyste nám
mohli nafakturovat provizi.

Jak systém funguje
Pokud umístíte na své stránky textový odkaz, nebo např. banner či ikonku s Vaším unikátním
odkazem, který Vám systém po registraci přidělí, a zákazník klikne na tento odkaz, bude
automaticky přesměrován do našeho e-shopu. Ve chvíli, kdy tento zákazník uskuteční
objednávku, objednávkový systém ji uloží k Vašemu uživatelskému jménu. Jakmile je
objednávka z naší strany vyřízena, provizní systém Vám automaticky přidělí provizi ve výši 3
% z celkové ceny objednaného zboží (do celkové ceny se nepočítá částka za dopravu).
Objednávky, které byly vytvořeny přes Váš unikátní odkaz, můžete sledovat pod odkazem
"Stav účtu" (viz odstavec "Stav účtu"). Po dosažení minimální částky 100 Kč Vám provizní
systém umožní nechat si zaslat provizi na Vámi zadaný bankovní účet. (viz odstavec
"Vyplácení provizí").

"Inteligentní" provizní systém
Náš provizní systém je natolik inteligentní, že pokud se přes Váš link zákazník přesměruje k
nám a zaregistruje se ze stejného PC o týden, měsíc nebo rok později, stále je Vám za jeho
nákupy připočítána provize. Tzn. i když zákazník nakoupí několikrát za rok a přijde přímo na
e-shop, stále za jeho uskutečněné nákupy dostáváte provize. Registrace zákazníka využívá
Cookies, které zůstávají uložené po jeho návštěvě v jeho PC. V těchto Cookies je uložená
informace, že přišel z Vašich webových stránek.

Jak na to?
Jestliže jste se rozhodli pro náš provizní systém, stačí postupovat podle následujících kroků:
1. Zaregistrujte se jako affiliate zákazník.
2. Nyní se Vám zobrazí stránka s krátkými informacemi a Vaším unikátním odkazem, který
vložíte do svých stránek. Na této stránce naleznete i ukázky odkazů.
3. Na náš email pkmshop@seznam.cz nám napište přesný odkaz, kam jste Váš unikátní odkaz
vložili. Stránky budou vzápětí zkontrolovány webmasterem a provizní systém aktivován.

Stav účtu
Po přihlášení a kliknutí na odkaz "Affiliate program" se Vám zobrazí další odkazy. Jedním z
odkazů je "Stav účtu". Pod tímto odkazem se skrývá statistika všech uskutečněných,
respektive vyřízených objednávek pod Vašim unikátním odkazem. Pokud se ve statistice nic
nezobrazí, znamená to, že objednávka mohla být sice uskutečněna, ale zatím nebyla námi
vyřízena, např. z důvodu čekání na platbu zákazníka apod. Pokud byla již nějaká objednávka
pod Vašim odkazem vyřízena, uvidíte ji v celkovém přehledu. Pod tímto odkazem se Vám
také zobrazí další informace: vyřízené objednávky s provizí, požadavky na zaslání peněz a
pohyb na Vašem účtu.

Vyplácení provizí
Pokud máte na svém provizním účtu minimální částku k vyplacení, tzn. 100 Kč, můžete si ji
nechat zaslat na Váš bankovní účet. Tuto operaci provedete následujícím způsobem:
1. Přihlásíte se jako Affiliate zákazník.
2. Po úspěšném přihlášení klikněte vlevo nahoře na odkaz "Affiliate program".
3. Dále pak klikněte na odkaz "Zaslat peníze".
4. Pokud máte na svém provizním účtu minimální částku 100 Kč, systém Vám dovolí provizi
odeslat. Zadejte tedy výši částky a Váš bankovní účet.
5. Klikněte na tlačítko "Odeslat".
6. Na email pkmshop@seznam.cz odešlete Vámi vystavenou fakturu na zprostředkování
obchodu ve formátu PDF s naskenovaným razítkem a podpisem.
Pod odkazem "Stav účtu" můžete sledovat, zda-li Vám byla provize odeslána na uvedený
bankovní účet. Vyplácení provizí jiným způsobem (hotově, složenkou apod. lze dohodnout
individuálně).

