
KOMUNIKAČNÍ MAPA 
PROVIZNÍHO PROGRAMU



PO REGISTRACI DO PROVIZNÍHO PROGRAMU

ihned po registraci

přivítání v provizním programu 
představení produktu k propagaci 
představení autora a affiliate managera (člověka, s
kterým budou 
 partneři nejčastěji komunikovat) a kontakty na něj

5 dnů po registraci
představení tipů k propagaci
osvědčené metody, které partnerům fungují (reklama,
sociální sdílení,  
PR články, mailing a další)
cílové skupiny pro daný produkt (definice
avatara/persony  
pro produkty)
nejkonverznější vstupní stránky/nejprodávanější
produkty



PO REGISTRACI DO PROVIZNÍHO PROGRAMU

10 dnů po registraci

aktuální soutěže, do kterých se mohou partneři zapojit
pokud umožníte navýšení provize při daném objemu konve

15 dnů po registraci

otázky a odpovědi - dejte možnost partnerům  
zeptat se na věci co řeší a které je mohou trápit  
(vhodné živé vysílání, nebo následné sepsání
nejčastějších dotazů)



PŘÍPRAVA NOVÉ KAMPANĚ

30 - 20 dní před spuštěním kampaně
základní informace o kampani - co, kde, kdy a kde se
bude prodávat  
+ výše provize pro partnery
strategie prodeje + akce v období kampaně
motivace pro zapojení do propagace (bonusy pro nejlepší  
partnery/soutěže apod.)

10 - 5 dní před spuštěním kampaně

přesný termín startu kampaně
seznam vstupních stránek
zopakování motivace pro zapojení do propagace



PŘÍPRAVA NOVÉ KAMPANĚ

1 den před spuštěním kampaně

připomenutí startu, vstupních stránek a motivace

v den spuštění kampaně

potvrzení startu kampaně
pokud již máte první čísla z kampaně (kontakty, konverzní
poměry 
na vstupu apod.)



PŘÍPRAVA NOVÉ KAMPANĚ

pravidelně s rozestupy 2 - 5 dní dle trvání kampaně

pořadí partnerů
chystané akce (živá vysílání/nové vstupní stránky/nová krea
změny ve strategii kampaně

spuštění prodeje

vyhodnocení části zdarma
informace o startu prodeje (čísla z kampaně + pořadí
partnerů)



PŘÍPRAVA NOVÉ KAMPANĚ

před ukončením prodeje

motivace k blížícímu se závěru kampaně
připomenutí bonusů a pořadí partnerů
čísla z kampaně (počty objednávek, konverzní poměry)

ukončení prodeje

vyhodnocení kampaně
stanovení termínu schválení konverzí = start vyplácení
provizí



PŘÍPRAVA NOVÉ KAMPANĚ

po ukončení garance na vrácení peněz

finální vyhodnocení kampaně
pořadí partnerů a předání cen
informace o fakturaci - kde najdou partneři částku k
fakturaci, jaké jsou fakturační údaje a kam faktury zasílat



Michal Kolář

FÉROVÝ BYZNYS


