PARTNERU PROGRAMMA
(affiliate programma)

Par ko vēlamies pastāstīt...
 Par SMScredit.lv
 Par affiliate mārketingu
 Par SMScredit.lv partneru programmu
 Par Tavām peļņas iespējām

 Par reklāmas materiāliem
 Par Mūsu sadarbības uzsākšanu

Par Mums
• SMScredit.lv ir mērķtiecīgu un profesionālu cilvēku komanda ;
• SMScredit.lv ir vadošais īstermiņa kredītu aizdevējs Latvijā ;
• SMScredit Group ir filiāles vairākās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā ;
• SMScredit.lv ātros kredītus izmanto vairāk kā 70 000 klientu Latvijā ;

SMScredit.lv ir izdevīgi izmantot, jo ...
• Pirmais aizdevums BEZ MAKSAS – atdod tik, cik aizņēmies !
• Iespēja saņemt aizdevumu 15 minūšu laikā ;
• Iespēja aizņemties summu no 5 – 200 latiem uz jebkuru termiņu no 5 – 30 dienām ;
• Nav nepieciešama ķīla, galvojums vai īsziņa no darba vietas ;
• Iespēja pagarināt atmaksas termiņu ;
• Saņemt aizdevumu sūtot sms, zvanot vai internetā mājas lapā ;

• Aizdevums tiek ieskaitīts kontā dažu minūšu laikā ;

Jauns dizains, Jaunas iespējas ...
SMScredit.lv tagad ir jauna uzlabota mājas lapa, lai vēl ērtāk un vienkāršāk būtu saņemt aizdevumu.

PARTNERU PROGRAMMA
(affiliate programma)

Kas ir Partneru (affiliate) mārketings
• Affiliate programma ir uz interneta risinājumiem balstīts mārketinga paņēmiens, kurā ir
iesaistītas vairākas puses - biznesa turētājs, reklāmas materiālu publicētājs un pircējs. Biznesa
turētājs maksā komisiju publicētājam par katru pirkumu, ko pircējs izdarījis caur publicētāja
web resursā izvietoto partneru programmas reklāmas materiālu.
Biznesa turētājs
(SMScredit.lv)

Pircējs

Pircējs apmeklē tavu
interneta mediju

Caur affiliate
reklāmu nonāk
mūsu lapā

Publicētājs (Tavs medijs)

Pircējs piereģistrējas
vai paņem kredītu

Publicētājs (Tu)
saņem komisiju

SMScredit.lv Partneru programma
http://partneriem.smscredit.lv
SMScredit.lv partneru programma ir viena no pirmajām šāda veida programmām Latvijā, kas
darbojas bez starpnieku līdzdalības izmantojot savu platformu. Tas ļauj web resursu īpašniekiem
nopelnīt daudz vairāk kā citās līdzīga veida partneru programmās.
SMScredit.lv partneru programma piedāvā neierobežotas peļņas iespējas ikvienam interneta
medijam.
Partneru programma darbojas pēc win-win* jeb abpusēja izdevīguma principa starp SMScredit.lv
partneru programmas sadarbības partneriem.
*win-win – Tu iegūsti peļņu, Mēs iegūstam jaunus klientus.

Reklāmas drīkst izvietot tikai Tev pašam piederošos vai pārvaldībā esošos interneta medijos.

http://partneriem.smscredit.lv

SMScredit.lv Partneru programma
• Kvalitatīva un droša programma
• Ērta un vienkārša lietošanā
• Augsta atlīdzības maksa – Tava peļņa

• Piemērota jebkuram interneta medijam
• Real-time statistika, rezultāti partnera profilā
• Vairāku veidu reklāmas materiāli:
▪ Baneri ▪ Teksta saites ▪ Reklāmas raksti ▪ Widgets
• Regulāras peļņas izmaksas

• Izdevīgi sadarbības noteikumi
• Atsevišķs Partneru programmas menedžeris

http://partneriem.smscredit.lv

SMScredit.lv Partnera profils

http://partneriem.smscredit.lv

TAVA PEĻŅA
SMScredit.lv partneru programma dod Tev iespēju pelnīt par divām pozīcijām:

Jauna klienta
reģistrācija
= 1 Lats*

Aizdevums
jaunam klientam
= 9 Lati*

= 10 Lati*
Jauna klienta reģistrācija: par katru interneta lietotāju, kurš no Tava medija atnāks un piereģistrēsies SMScredit.lv
mājas lapā, Tu saņemsi 1 latu*
Aizdevums jaunam klientam: par katru interneta lietotāju, kurš pēc tam izmantos SMScredit.lv pakalpojumus, Tu
saņemsi vēl papildus 9 latus*
Interneta cookie tiek glabāti:
- 6 mēnešus, ja klients ienācis caur Tavu mediju bet vēl nav piereģistrējies
- 30 dienas, ja klients ienācis caur Tavu mediju ir piereģistrējies, bet vēl nav paņēmis aizdevumu
*ieskaitot nodokļus

http://partneriem.smscredit.lv

Reklāmas materiāli
Visi reklāmas materiāli pieejami latviešu un krievu valodās.
• Widgets

• Baneri
Widgets ir moderns interneta
aizdevuma kalkulators.
Widgeta konversija būs
viennozīmīgi augstāka kā citiem
reklāmas materiāliem.
Widgeta izmērus partneris var
mainīt pēc vajadzības.

Ir izveidota vairāk kā 30 dažādu
izmēru flash (*.swf) baneru banka.
2 - 3 dienu laikā ir iespējams izveidot
jebkura papildu cita izmēra baneri.
120x60
120x600
125x125
140x280
140x350
160x600
180x100
180x150
180x40
180x405
200x150
200x235
220x185

240x60
250x100
250x250
250x252
280x150
280x280
300x250
300x300
350x350
400x400
430x200
468x150
468x60

480x120
480x280
500x300
550x800
620x80
626x190
680x60
720x300
725x30
728x90
800x90
980x60
980x90

• Teksta saites - PIRMAIS KREDĪTS BEZ MASKAS - 0% ! ATDOD TIK, CIK AIZŅĒMIES!
• Reklāmas raksti – SMScredit.lv reklāmas raksts par kompānijas piedāvātajiem pakalpojumiem un jaunumiem.

http://partneriem.smscredit.lv

Mēs piedāvājam Tev kļūt par mūsu Partneri
Ienāc partneru programmas lapā - http://partneriem.smscredit.lv
Reģistrējies:
- Aizpildi reģistrācijas formu.
- Aktivizē savu partnera kontu ar e-pastā saņemto parteru programmas apstiprinājumu.
- Saņem e-pastā apstiprinājumu par veiksmīgu sadarbības uzsākšanu.
- Iepazīsti savu profilu - atskaites, peļņas pārskats, izvēlēties reklāmas, pievienoti jaunas mājas lapas utt...
- Pievieno neierobežotu skaitu savu interneta mediju.

Publicē reklāmas materiālus:
- Izvēlies reklāmas materiālus. Jo vairāk reklāmas materiālu izvietosi, jo lielāka iespēja nopelnīt.
- Seko līdzi real-time statistikai – konversijām un peļņai.

Saņem peļņu:
- PVN maksātāji – 15.dienu laikā, pēc partnera rēķina saņemšanas.
- Fiziskas personas līdz katra nākamā mēneša 15.datumam.

http://partneriem.smscredit.lv

Tu vari tikai iegūt!

Paldies par uzmanību!
Ja ir jautājumi – droši zvaniet, rakstiet e-pastu vai apmeklējiet partneru programmas mājas lapu.

Ar cieņu

Jānis Briedītis | SIA "SMScredit.lv" | E-Mārketinga nodaļas vadītājs
Lielirbes iela 17a-8, Rīga, LV-1046
Mob: +371 28343983 | Tel: +371 67333990 | Fax: +371 67439776
janis.brieditis@smscredit.lv | www.smscredit.lv | www.partneriem.smscredit.lv

