partnerský program
www.vyrobapro.cz
Nabízíme Vám kompletní pronájem eshopu (viz vyrobapro.cz), kde lze objednat jakoukoliv
kombinaci tisku, rozměru a materiálu, a to online. Jedním tlačítkem odešlete objednávku do výroby
a my se poté o vše postaráme. Partnerský web je určen pro reklamní agentury, graﬁcká studia
a tiskárny, ale také je připraven k provozování dropshippingového eshopu. Náš partnerský eshop Vám
předá kompletní know - how v oblasti tisku a napojením na náš výrobní systém můžete růst rychleji.
V ceně eshopu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

graﬁcká úprava webu: úprava headeru a dlaždic na homepage, úprava graﬁky produktů,
změna pozadí webu, výměna loga, změna textů
kompletní online nabídka produktů všech tiskových sekcí
(jakákoliv kombinace druhu tisku, rozměru, materálu apod.)
online napojení na výrobu (jedním tlačítkem odešlete objednávku do výroby)
správa eshopu: administrace objednávek, uživatelů, tiskových dat, kontrola stavu objednávky,
úprava textů, poznámek, apod.
platba převodem na vlastní bankovní účet (platba předem) nebo platba na Váš bankovní účet se splatností
úprava textů v automatických emailech (registrace klientů, objednávky a jiná informační sdělení)
vytvoření vlastní cenové úrovně produktů
optimalizace pro tablety a mobily
kompletní vzorky výroby, 2000 ks letáků A6 pro Váš nový web, produktové školení ve výrobě
kredit 1000 Kč při zřízení nového proﬁlu na Google AdWords (reklama vyhledávání Google)

Poplatky partnerského programu:

Cena bez DPH

Jednorázový vstupní poplatek za individuální zpracování graﬁky a nasazení

9 999 Kč

Jednorázová instalace kopie serveru a nastavení hostingu

999 Kč

Měsíční poplatek - webhosting

149 Kč

Roční pronájem eshopu / platba na rok dopředu / bronzový partner

349 Kč (cena za měsíc)

Roční pronájem eshopu / platba na rok dopředu / stříbrný partner

249 Kč (cena za měsíc)

Roční pronájem eshopu / platba na rok dopředu / zlatý partner

149 Kč (cena za měsíc)

Navíc lze k eshopu dokoupit / k provozu eshopu není nutností:

Cena bez DPH

Jednorázová platba - platební brána (instalace a nastavení GOPAY modulu)

2 999 Kč

Jednorázová platba - napojení na Váš účetní sytém (idoklad.cz, superfaktura, pohoda) 1 999 Kč (implementace složitějšího modulu je uvedená cena od)
Měsíční poplatek - mailhosting

25 Kč

Doplňkové práce nad rámec (individuální úkony)

• graﬁcké práce 400 Kč/hod. • všeobecné práce 490 Kč/hod. • programátorské práce 990 Kč/hod.

Další výhody k provozu partnerského eshopu:

Tarif

Splatnost faktur

Roční odběr

Zpětný bonus / roční

Bronzový partner

30 dní

100 000 - 300 000 Kč

1%

Stříbrný partner

45 dní

300 001 - 700 000 Kč

2%

Zlatý partner

60 dní

700 001 a více

3%

Podniká za hranicemi České republiky? Naše partnerské eshopy běží také v Německu, Rakousku
a Slovensku. Unikátní eshop je bez jakýchkoliv problému možno provozovat s koncovkou .de, .at, .sk
Objednákový proces lze otestovat přímo u nás na stránce www.vyrobapro.cz a nebo si prohlédněte stránku
www.vyrobapro.nahrubo.cz. Administraci webu si prohlédněte na www.vyrobapro.nahrubo.cz/wp-admin
(jméno: demo a heslo: demo). Veškeré poplatky jsou uvedeny v tomto PDF, žádné další poplatky
nejsou účtovány. Nabízíme také možnost vstupní poplatek partnerského programu rozdělit do 3 splátek.

