Zaslat.cz - Manuál pro registraci do
partnerského/affiliate programu

Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný
zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci od AffilBox.cz používat.
v.8/2015
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Prvním krokem je registrace, ale …
1.
Logicky se zdá, že prvním krokem je registrace. Doporučujeme si ale předtím
důkladně přečíst obchodní podmínky našeho affiliate programu. Hotovo? Tak si tedy
otevřete v prohlížeči stránku affil.zaslat.cz a v levém menu se nachází záložka
Registrace. Poté vyplňte všechna povinná pole o Vás, e-mailová adresa slouží i jako Login,
se kterým se budete přihlašovat a odsouhlaste Obchodní podmínky a klikněte na tlačítko
Potvrdit.
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2.
Po přihlášení se nacházíte na Nástěnce, odkud vedou všechny odkazy na
nejdůležitější podstránky, statistiky a především reklamní materiály. Pro to, abyste mohli
začít propagovat naši službu Zaslat.cz, klikněte na Reklamní kampaně, opět v levém
menu. Zobrazí se Vám jediný inzerent, CELKOM Praha, spol. s r.o., společnost, která
provozuje službu Zaslat.cz. Zvolte tedy tuto kampaň kliknutím na její název.
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3.
Na obrazovce Reklamní kampaně teď vidíte aktivní kampaň „Zaslat.cz – 15%
standardní provize“, kterou rozklikněte. Nemusíte se bát, plusový rozdíl 2% po registraci
zákazníka se Vám připočte automaticky a tuto kampaň nevidíte. Po rozkliknutí, jak je vidět
na následujícím obrázku, uvidíte svůj unikátní affiliate odkaz, se kterým můžete začít
naše služby propagovat. Odkaz se skládá z parametru a_box= a unikátního referenčního
kódu. Ten je pro Vás důležitý, na základě něhož identifikujeme návštěvníka, že přišel
k nám právě od Vás. Tento kód budete potřebovat např. v našem vymazleném generátorů
bannerů a kalkulaček přepravy, na stránkách https://www.zaslat.cz/partnerskyprogram. Zpět v této aplikaci ve spodní části najdete základní Reklamní odkazy a bannery,
které již obsahují Váš referenční kód a můžete je přímo použít na blogu, Facebooku a
podobně. Pokročilé reklamní formáty najdete na předchozím odkazu.
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4.
Dalším krokem je doplňkové nastavení Vašeho účtu. V levém menu klikněte na
Nastavení a záložku Nastavení uživatele. Můžete zkontrolovat Vámi zadané údaje, ale
především nastavit Posílání notifikace (při Ano Vám bude chodit email o každé konverzi
– co mnoho partnerů pokládá za zbytečné) a také vyplňte, jestli jste Plátce DPH. Můžete
tady také ještě jednou najít Váš unikátní referenční kód, tzv. Affil ID a v případě hlubokého
propojení našich systémů také API klíč (většina partnerů si s tím nemusí lámat hlavu).
V případě potřeby změnit heslo se tady nachází taky sekce Změna hesla.
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5.
Zdařilo se Vám sdílet odkaz na Zaslat.cz a chcete sledovat, jak se mu daří? Klikněte
v levém menu na Přehledy, můžete vybrat Přehled uskutečněných událostí, ale
především Přehled uskutečněných konverzí. Můžete vidět, kdy konverze nastala, v jaké
částce, případně kanál a taky Stav. Po uskutečnění konverze má stav Čeká na schválení,
po Schválení přibude také datum schválení. Po měsíční fakturaci se změní stav na
Vyfakturovaná

6.
Pro přehledné zobrazení prokliků, konverzí a provizí můžete vidět po kliknutí na
záložku Statistiky. Vyberte datum Od a Do. Po potvrzení přes Zobrazit výsledky můžete
graficky i výpisem v tabulce vidět Vaše statistiky. Každý datum se dá v tabulce klikem
rozevřít a zobrazí se detailní přehled transakcí v daný den, tak jak je vidět na následujícím
obrázku.
Stručný přehled počtu kliknutí, konverzí, provizí v aktuálním měsíci a aktuální výši provizí
k vyplacení spolu s celkovou vyplacenou částkou je také možné vidět v horní části na každé
stránce Vašeho účtu (pole pískové barvy).
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7.
Nepodařilo se Vám nastavit Váš program nebo máte další dotazy ohledně Affiliate
programu Zaslat.cz? Neváhejte kontaktovat na affiliate@zaslat.cz nebo pište přímo
našemu Affiliate manažerovi.
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