Zapraszam Cię do Programu Partnerskiego, który charakteryzuje się:
1. Bardzo wysokimi prowizjami – produkty kosztują od 470 do 9 700 netto, a to
gwarantuje wysoką wypłatę w pln
2. Więcej niż pełnym zadowoleniem osób, którym polecisz moją osobę, ponieważ
zawsze przekraczam oczekiwania i reprezentuję uznana markę na polskim rynku.
3. Bardzo szybkimi wypłatami – praktycznie natychmiastowo na Twoje życzenie lub po
comiesięcznym rozliczeniu.
4. Opcją ułożenia wspólnej kampanii pod kątem Twoich klientów – prośba o kontakt.

Poziomy prowizji
Ponieważ starannie wybieram partnerów i szanuję ich wysiłek włożony w promocje i
sprzedaż, zdecydowałem się na bardzo wysoki poziom prowizji:

Polecenia szkoleń stacjonarnych – prowizja 20%
rejestracja: AdamGrzesik.pl/partner
regulamin programu partnerskiego: AdamGrzesik.pl/regulaminpp

Polecenia szkoleń on-line – prowizja 40%
rejestracja: vod.AdamGrzesik.pl/partner
regulamin programu partnerskiego: vod.AdamGrzesik.pl/regulaminpp

Rozliczenia fakturą lub rachunkiem (netto od zapłaty netto).
Tytuł faktury: „Pośrednictwo w sprzedaży usług firmy IQBIZNES.PL Adam Grzesik”
Dane do faktury:
IQBIZNES.PL. Adam Grzesik
Krzemieniecka 18/2, 45-410 Opole
NIP 772 144 92 31

Instrukcja założenia i obsługi konta partnerskiego:
Program partnerski został umieszczony na stronach AdamGrzesik.pl i vod.AdamGrzesik.pl – wymagane są
osobne rejestracje na każdej ze stron – poniżej przykład ze strony AdamGrzesik.pl
1. Wejdź na stronę https://adamgrzesik.pl/partner/ lub stwórz konto partnera i poczekaj na
akceptację.

2. Po zaakceptowaniu przeze mnie Twojego zgłoszenia zaloguj się na swoje konto – logowanie
znajdziesz poniżej formularza zapisu do programu!

3. Od teraz możesz już promować moje kursy, wspierać mnie i godnie zarabiać na poleceniach.
a. Skopiuj swój link polecający i wyślij go/przekaż klientom – link kończy się /?link= „Twój nr”
b. Jeśli chcesz promować konkretny produkt, otwórz w nowym oknie stronę produktu, skopiuj
link i wklej go w module partnera. Nazwij swoją kampanię i następnie naciśnij przycisk
WYGENERUJ LINK – teraz możesz wysyłać wygenerowany link i promować konkretny
produkt. Dzięki temu wiesz, jak wygląda konwersja.
Możesz klientów odsyłać do strony głównej lub skopiować adres konkretnej podstrony (tutaj
Budżet Firmowy online: https://adamgrzesik.pl/szkolenia/budzet-firmowy-online/

Wygenerowany adres będzie wyglądał tak: https://adamgrzesik.pl/szkolenia/budzetfirmowy-online/?link=8&campaign=Budżet_Firmowy_on-line
W dalszej części pokażę Ci jedną z testowych kampanii.

c. Pod przyciskiem MATERIAŁY przygotowałem dla Ciebie gotowe grafiki, które możesz pobrać
i wkleić na swojej stronie, artykule, mailu, w mediach społecznościowych.
Dla wygody przygotowałem też gotowe teksty, które możesz wykorzystać.

Pod zdjęciem jest kod HTML do umieszczenia go na stronie.

Kliknięcie w tak przygotowane zdjęcie przeniesie poleconego klienta na moją stronę i również uruchomi
Twój link partnerski:

4. Pod przyciskiem STATYSTYKA zobaczysz ilość odwiedzin na moich stronach z Twojego linku
partnerskiego. Są tam również informacje o konwersji, opłaconych poleceniach i co ważniejsze o
Twojej naliczonej prowizji.
Ważne! System zapamiętuje, aż przez 90 dni klienta, który wszedł z Twojego linka. Dzięki temu
klient ma 3 miesiące na zakup, który będzie skutkował należną Ci premią.
Wyjątkiem od tego jest sytuacja, kiedy klient wyczyści w swojej przeglądarce „ciasteczka” lub
wejdzie na polecaną stronę z innego urządzenia wpisując adres ręcznie.

Ja z kolei widzę przy zamówieniu klienta, kto go polecił a także mam podgląd do Twoich statystyk.

W zakładce ODWIEDZINY możesz sprawdzać skąd trafili polecani przez Ciebie klienci – z faceboka, z bloga,
czy z linku bezpośredniego.

Jak promować moje materiały? Najlepiej poprzez osobiste polecenia:
a. Pisząc maila lub wiadomość do znajomego i wklejając link partnerski – żeby usprawiedliwić
dłuższy link możesz zaproponować „niespodziankę” ode mnie lub od Ciebie.
„Cześć Adam, właśnie wróciłem ze szkolenia Budżet Firmowy i jestem przekonany, że to
umiejętności, które przekroczą Twoje oczekiwania. Wejdź na stronę przez ten link:
https://adamgrzesik.pl/?link=7&campaign=https://adamgrzesik.pl/szkolenia/budzet-firmowy/ i jak
zakupisz sobie jakiś kurs u Adama to dodatkowo otrzymasz od niego (ode mnie) niespodziankę …”
b. Polecając w komentarzach.

c. Tworząc treści i polecając w swoich mediach społecznościowych lub grupach.
Przykład Facebook

Przykład Linkedin

d. Pisząc artykuł blogowy, tworząc PDFa lub inne treści i linkując do mojej strony poprzez swój
link partnerski! – To moja ulubiona metoda.

e. Robiąc wspólne wydarzenie np. live na Twoim fanpage lub kanale Youtube ze mną i
przesłanie lub wklejenie linków partnerskich w treściach i mailach do Twoich klientów.

f. Łącząc swoją ofertę z moją – czyli oferując własne korzyści po zakupie mojego produktu –
dzięki temu prowizją refundujesz rabat na swoje produkty, który udzielisz klientowi.

Które produkty najlepiej promować?
Najłatwiej sprzedać produkty ze strony https://vod.adamgrzesik.pl – to szkolenia on-line.
Na platformie VOD najlepiej sprzedającymi się produktami wg ilości są:
•
•
•

Budżet Firmowy – 970 zł
Zwycięski Zespół – 970 zł
Spraw, aby Twoja firma działała samodzielnie – 365 zł

Jeśli masz zbudowaną dobrą relację z kimś, komu chcesz mnie polecić to zdecydowanie
rekomenduję Ci bezpośrednie polecenie ze strony AdamGrzesik.pl
Tutaj proponuję następującą kolejność:
1.
2.
3.
4.

Konsultacja indywidualna – od 470 zł w promocjach wzwyż (ceny zmienne)
Budżet Firmowy – 2 470 zł
Szkoła Biznesu – 2 970 zł
Zwycięski Zespół – 2 970 zł

Ważne! Polecając powyższe warsztaty warto zwrócić uwagę na to, że poza niską ceną za dzień
szkoleniowy same szkolenia trwają od 09:00 do 20-21:00, zawierają wersje on-line i dostępy do
cyklicznych webinarów!

Pamiętaj proszę, że analogiczny program partnerski działa na stronie vod.AdamGrzesik.pl i
dotyczy umieszczonych tam kursów on-line.

Jeśli tylko pojawią się jakieś pytania dzwoń 516 011 641 lub pisz: kontakt@adamgrzesik.pl

Dziękuję Ci za zaufanie i gratuluję dołączenia do programu partnerskiego
Razem każdy może więcej!

