SAMOUCZEK DLA
POCZĄTKUJĄCYCH
PARTNERÓW

Cieszymy się, że jesteś z nami!
Poniższy poradnik w prosty sposób wyjaśni Ci jak zarabiać w programie oraz jak
poruszać się po naszym panelu, opisze dostępne narzędzia promocyjne i podpowie w
jaki sposób ich używać, tak aby nic nie stało na przeszkodzie do zdobywania jak
najwyższych prowizji.

Pozdrawiam,
Patrycja Śledź
Opiekun eBrokerPartner

1. Jak zarabiać w eBrokerPartner?

Każdy partner może korzystać z produktów znajdujących się po zalogowaniu w panelu
eBrokerPartner jeśli jest nimi zainteresowany. W celu skorzystania z danej kampanii
musisz wykonać następujące czynności:
1. w pierwszej kolejności wyczyść dane przeglądania wraz z cookie w
przeglądarce,
2. zaloguj się do panelu,
3. wybierz interesującą Cię kampanie,
4. w szczegółach danej kampanii wybierz zakładkę „Linki promujące”,
5. skopiuj „Krótki link”,
6. otwórz link w nowej karcie lub nowym oknie przeglądarki - kieruje on do wniosku o
dany produkt,
7. poprawnie uzupełnij dane oraz spełnij warunki określone w zakładce „warunki”, a
prowizja trafi na Twoje konto.

Status wniosku możesz sprawdzać w zakładce Kampanie -> Statystyki. Jeżeli wniosek
ma status „wysłany” oznacza to, że został poprawnie złożony, wysłany do
reklamodawcy i oczekuje na rozliczenie. Rozliczenie wniosku odbywa się od 1 do 3
miesięcy, ponieważ uzależnione jest to od warunków jakie należy spełnić w danej
kampanii. Ostateczny status wniosku to „zaakceptowany” lub „odrzucony”.
Systematyczne działanie w programie partnerskim będzie skutkowało comiesięczną
wypłatą prowizji na Twoje konto.
Ponadto, zarabiać możesz również poprzez polecanie produktów innym
zainteresowanym osobom. Należy w tym celu przesłać „krótki link”. Każda osoba
zainteresowana przed uzupełnieniem wniosku musi wyczyścić dane przeglądania oraz
cookies w przeglądarce, a następnie uzupełnić wniosek i spełnić warunki naliczenia
prowizji. Za każdy poprawnie złożony wniosek i spełnione warunki prowizja jest
wypłacana na Twoje konto.
Dodatkowo, zarabiać możesz na budowaniu struktury swoich subpartnerów. Polecając
eBrokerPartner poprzez link znajdujący się w zakładce Program polecający, budujesz
swoją strukturę. Warto zachęcać swoich subpartnerów do aktywnego działania w

eBrokerPartner, gdyż od ich zarobków otrzymujesz prowizję 5% lub 10% co miesiąc,
gdy Twoje zarobki osiągnął kwotę 250 zł. Prowizja ta jest niezależna, co oznacza, że
nie jest potrącana od zarobków subpartnera, jest to prowizja doliczana dodatkowo.
2. Jak obsługiwać panel eBrokerPartner?

Partnerze, dokonałeś rejestracji do programu partnerskiego eBrokerPartner,
aktywowałeś konto poprzez link aktywacyjny i zalogowałeś się do swojego panelu.

I co teraz mam robić ?
Musisz przede wszystkim zapoznać się dokładnie z wszystkimi funkcjami w panelu, tak
abyś miał łatwość poruszania się po panelu i miał świadomość jakie masz możliwości
działania z narzędziami, które przygotowaliśmy dla Ciebie.

Strona główna panelu
W tym miejscu znajdziesz podstawowe funkcje panelu, czyli:
 Najpopularniejsze kampanie – kampanie które polecamy,
 Nowe kampanie – kampanie które niedawno pojawiły się w eBrokerPartner,
 Aktualności – wszystkie informacje dotyczące bieżących zmian na kampaniach
oraz akcjach specjalnych i konkursach. Warto regularnie zaglądać w Aktualności.

Jeżeli stawiasz pierwsze kroki w panelu, obowiązkowo powinieneś zapoznać się z
modelami rozliczeń kampanii. Są to:
CPL – prowizja przyznawana jest za wypełnienie formularza kontaktowego
lub wniosku, które dostarczą instytucji unikalne dane klienta. Warunkiem
przyznania prowizji w tym modelu jest poprawne uzupełnienie danych,
wyrażenie zainteresowania podczas kontaktu z konsultantem. Nie jest
wymagane skorzystanie z danego produktu.
CPA - prowizja przyznawana będzie za poprawnie uzupełniony wniosek, na podstawie
którego zostanie wykonana dana czynność np. rejestracja, spotkanie z doradcą, które
określone są w warunkach danej kampanii.
CPS - prowizja zostanie przyznana partnerowi za poprawnie uzupełniony wniosek oraz
za sprzedaż produktu (stawka % lub w PLN) czyli podpisanie umowy o dany produkt. W
przypadku niektórych kampanii (np. konta osobiste) wymagany jest spełniony warunek
aktywności określony w szczegółach kampanii.
CPC – prowizja zostanie przyznana za unikalne kliknięcie w daną kampanię.

Przy każdej kampanii znajduje się opis z jakiej kategorii jest ten produkt np. pożyczki
bez zaśw., lokata, konta osobiste itd., stawka, opisany wyżej model rozliczenia oraz
przycisk sprawdź/pokaż szczegóły.

Po kliknięciu w sprawdź/pokaż szczegóły ukazują się niezbędne dla Ciebie dane do
promocji kampanii.

W zakładce WARUNKI opisane są czynności jakie należy spełnić, aby wniosek został
zaakceptowany i przyznana została prowizja. Jest to bardzo ważne, ponieważ
spełnienie tych warunków przez Ciebie, jak i przez osobę której polecony został dany
produkt będzie skutkowało wypłatą prowizji na Twoje konto.

W zakładce OPIS znajdują się informacje na temat produktu, czyli jego zalety, które
możesz wykorzystać do polecania produktu.

W zakładce LINKI PROMUJĄCE znajdują się linki, które kierują bezpośrednio na stronę
danej kampanii. Jeżeli chcesz skorzystać z danego produktu lub polecić go osobie
zainteresowanej danym produktem należy przesłać krótki link, który należy otworzyć w
przeglądarce i uzupełnić wniosek.

Pozostałe w tej zakładce to:
Domena – Twoja domena Pasażu Handlowego.
Krótki link z EPI – zamiast oznaczenia „EPI” możesz wstawić w link np. imię osoby do
której przesyłasz link lub inne oznaczenie, pozwoli Ci to na monitorowanie w zakładce
Kampanie -> Statystyki od kogo pochodzi wniosek. Przydatny jest również, jeśli
kampanie promowane są na kilku stronach www, dzięki temu w łatwy sposób możesz
oznaczyć skąd pochodzi ruch.
HTML - służy do wstawienia w kodzie strony www, tak by był widoczny w dowolnym
miejscu na stronie www. Dzięki temu możesz wstawić treść jaką chcesz, aby była
widoczna na stronie i zostanie ona podlinkowana do wniosku. Funkcja ta nie działa na
portalach społecznościowych typu Facebook.

W zakładce PASAŻE HANDLOWE możesz dodać kampanię do Twojego Pasażu
Handlowego.

Znajdują się tu wszystkie Twoje domeny/subdomeny oraz jeden z trzech statusów przy
każdej z nich:

x Usuń – oznacza, że dana kampania znajduje się na pasażu, ale możesz ją z niego
usunąć.
+ Dodaj – oznacza, że dana kampania nie jest wyświetla na pasażu, ale możesz ją do
niego dodać.
√ Zapisano – oznacza, że dany pasaż nie miał jeszcze wprowadzonych przez Ciebie
zmian i dana kampania została do niego dodana automatycznie. Aby usunąć ją z
pasażu musisz przejść do zakładki Narzędzia -> Pasaż handlowy i odznaczyć ją w
ustawieniach pasażu (wyświetlane produkty).

W zakładce BANERY możesz wygenerować baner reklamowy w różnych rozmiarach,
który dzięki pobraniu kodu HTML będziesz mógł wstawić na swoją stronę www. Funkcja
ta nie działa na portalach społecznościowych typu Facebook.

Menu główne panelu
To tyle na temat szczegółów kampanii. Na samej górze panelu znajduje się menu
główne z zakładkami.

Pierwsza zakładka to zakładka Kampanie, gdzie znajdują się dwie podstrony:
Wyszukiwarka produktów oraz Statystyki.

Wyszukiwarka produktów to miejsce, w którym możesz wyszukać wszystkie aktywne
kampanie znajdujące się w eBrokerPartner.

Kolejna podstrona to Statystyki, w której znajduje się wykres, który pozwoli Ci
obserwować ruch na Twoim koncie oraz wszystkie akcje (kliki) i wysłane oraz
zaakceptowane wnioski.
Na wykresie możesz szybko podejrzeć ilość klików wygenerowanych na Twoim koncie.
Możesz porównać je z wysłanymi oraz zaakceptowanymi wnioskami (dotyczy to jednak
tylko miesięcy już rozliczonych).
Warto wiedzieć! W prawym górnym rogu możesz wybierać okres raportu. Może to być:
tydzień, miesiąc, a nawet cały poprzedni rok!
Raport, który znajduje się pod wykresem, zawiera statusy: klik, wniosek wysłany,
wniosek zaakceptowany i odrzucony, a także podgląd z jakiej domeny/subdomeny
pochodzi akcja (widoczne pod statusem).
W tym miejscu możesz również sprawdzić przewidywaną datę rozliczenia twojego
wniosku. Znajduje się ona pod statusem: Wniosek on-line: WYSŁANY.

Kolejna zakładka to KONKURSY. W tej zakładce znajdziesz wszystkie aktualne
konkursy przygotowane dla partnerów.

W kolejnej zakładce NARZĘDZIA znajdują się podstrony: Pasaż handlowy, Bannery,
Rankingi, Widgety, Zestawienie ofert, Plik XML.

W Pasażu Handlowym masz wgląd do wszystkich swoich domen oraz subdomen
zarejestrowanych w naszym programie. W tym miejscu możesz konfigurować wszystkie
swoje pasaże i dopasowywać je do własnych potrzeb. O tym, co i jak możesz zmienić
na swoim pasażu, przeczytasz w poradniku "Jak skonfigurować pasaż handlowy?".
Bannery - tym miejscu możesz wybrać kreacje, które pomogą Ci promować pasaż
handlowy oraz produkty, które oferujemy w naszym programie.
Rankingi - to aktualizowane na bieżąco rankingi produktów finansowych, które możesz
dostosować do swoich potrzeb.
Widgety - to luźne oferty przedstawiające wszystkie lub wybrane kategorie produktowe,
które będziesz mógł wprowadzić na własnej stronie WWW. Po wyborze domeny
widoczne będą tylko te produkty, które masz zdefiniowane dla swojego Pasażu
handlowego (wyświetlane produkty).
Zestawienie ofert - W tym miejscu możesz stworzyć własne zestawienie produktów lub
wybrać trzy topowe kampanie, które w postaci tabelki będziesz mógł umieścić na
własnej stronie WWW. Do wykorzystania masz wszystkie aktualnie dostępne produkty
w naszym programie.

Plik XML - Plik XML to zaawansowane narzędzie pozwalające na umieszczenie
produktów oferowanych w eBokerPartner na własnej stronie WWW.

Warto wiedzieć! Instrukcje jak używać poszczególnych narzędzi i jak je wygenerować
szczegółowo opisane są już na konkretnych podstronach. Wszystkie te narzędzia
przeznaczone są do promocji na stronach www, blogach itp., gdyż po wygenerowaniu
kodu html można wstawić go na swoją stronę internetową. Funkcje te nie działają na
portalach społecznościowych typu Facebook.

W zakładce PROGRAM POLECAJĄCY znajduje się: Opis programu, Narzędzia
promujące oraz Raport programu.

W Opis programu znajdziesz grafikę, która w prosty sposób przedstawia działanie
programu polecającego:

Podstrona Narzędzia promujące zawiera narzędzia, dzięki którym możesz polecać
swoim znajomym oraz klientom program partnerski eBrokerPartner. Każda osoba, która

zarejestruje się poprzez kliknięcie w Twój banner, link lub wprowadzi podczas
rejestracji Twój unikalny kod polecający, stanie się Twoim subpartnerem. Zysk Twoich
subpartnerów pracować będzie na Twój dodatkowy przychód, zgodnie z warunkami
określonymi w regulaminie, czyli w momencie gdy Twój miesięczny zarobek będzie
wynosił min. 250zł.
% naliczane są w zależności od prowizji Twoich subpartnerów:
- 5%, jeżeli prowizja subpartnera będzie mniejsza bądź równa 5 000 zł,
- 10%, jeżeli prowizja subpartnera będzie wyższa niż 5 000 zł.

Na podstronie Raport programu znajduje się widok udziału danego partnera w Twoim
przychodzie w złotówkach.
Pieniądze te doliczane są do comiesięcznego rozliczenia.

W zakładce ROZLICZENIA dostępne są: Rachunki/Faktury oraz Raport rozliczeń.

Rachunki/Faktury:
✔ noty ułożone są od najnowszej do najstarszej,
✔ w przypadku faktur, po wyborze sposobu płatności (online bądź samodzielnie),
system automatycznie zaznaczy daną opcję jako domyślną dla kolejnych zatwierdzeń.
Zmiany w Raport rozliczeń:
✔ suma wszystkich zaakceptowanych wniosków,
✔ widoczny jest również tutaj raport z programu polecającego,
✔ masz możliwość bezpośredniego przejścia do zakładki z notami uznaniowymi
– wystarczy, że klikniesz na ikonkę portfela przy kwocie do wypłaty.
Ważne!!!
W zakładce Rachunki/Faktury bieżący rachunek jest automatycznie zatwierdzany
1 dnia miesiąca po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego (np. za
styczeń wynagrodzenie zostaje automatycznie zatwierdzone 1 lutego itd.).

W zakładce REKLAMACJE znajdziesz formularz reklamacyjny, przez który możesz
składać wszystkie reklamacje. Szczegółowy opis dotyczący składania reklamacji
znajduje się właśnie w tej zakładce.

W ostatniej już zakładce PROFIL znajdują się: Twoje dane, Zmień dane oraz Kontakt.
Twoje dane – znajdziesz tu wszystkie dane, które wprowadziłeś do naszego Programu.
Zmień dane – w tym miejscu możesz zmienić istniejące już dane, bądź dodać te,
których jeszcze nie uzupełniłeś.
Kontakt – tu znajdziesz odpowiedzi na większość swoich pytań, a w razie potrzeby
możesz zadać nam pytanie poprzez formularz.

Usuń konto – w tej zakładce możesz usunąć swoje konto bez jakichkolwiek
konsekwencji.

