VYDĚLÁVEJTE
CESTOVÁNÍM
Cestujete a rádi se o svou vášeň dělíte? Tak proč z toho něco nemít!
Vydělávajte přes affilate provizní prodej CK Radynacestu.cz
Radynacestu.cz je cestovní kancelář, která je
tvořena cestovateli. Prodáváme pouze své zájezdy a to proto, že je máme 100% odzkoušené
a neustále je ladíme k dokonalosti. Vše testujeme na vlastní kůži. Našim klientům neprodáváme zájezd, ale zážitek. Naši průvodci jsou nadšenci, kteří v daných destinacích žijí, žili, nebo
se zde narodili. Znají je zkrátka jako své boty
a touží svoje znalosti předat dalším
cestovatelům.
Líbí se vám naše vize? Staňte se členem rodiny
Radynacestu.cz a pomáhejte nám šířit radost
z poznávání nových míst. Jako odměnu za spolupráci vám nabízíme 6% provizi z prodejů a nadstandardní dobu platnosti cookies na 120 dní.

patří mezi nejvyšší na trhu cestovního ruchu. Využijte toho,
registrujte se a začněte vydělávat peníze tím, co vás baví…
psaním o cestování.

Jak začít s propagací?
•

Registrujte se do provizního systému Radynacestu.cz
na www.radynacestu.cz/provize

•

Po registraci získáte unikátní provizní odkaz

•

Vložte tento odkaz na váš web, blog, sociální síť, nebo
třeba do newsletteru

•

Přes tento odkaz se vaši čtenáři dostanou na náš web
a pokud během následujících 120 dní nakoupí, provize
je vaše

Jak můžete propagovat
naše zájezdy?

Zapojte se

•

Umístění provizního odkazu na váš web nebo sociální
síť, případně do newsletteru

Píšete blog o cestování? Máte na sociálních sítích přátele,
kteří rádi objevují nová místa a chtějí na zájezdech perfektní servis? Nebo máte databázi kontaktů na cestovatele?
Představte jim zájezdy cestovní kanceláře Radynacestu.cz
a získejte zaslouženou provizi. Pomozte jim cestovat bez
starostí a nutnosti vše plánovat. My to uděláme za ně.

•

Bannery: grafická reklama umístěná na vaše stránky

•

Iframe formulář: umístění rezervačního formuláře na
náš konkrétní zájezd na vaše stránky

•

XML a RSS feed

Výše provize
Z každého vámi prodaného zájezdu dostanete provizi ve
výši 6 % z celkové ceny objednávky. Stejnou provizi získáte
i při prodeji dárkových poukazů. Nemusíte mít ani živnostenský list.

Začněte vydělávat
Registrujte se do našeho provizního programu na:
www.radynacestu.cz/provize
Připravili jsme pro vás skvělé zázemí a poskytneme vám
veškerou podporu, kterou budete potřebovat. Naše provize

ZÁJEZDY PRO CESTOVATELE

Popis a podrobnosti k formám propagace najdete pod
odkazem Způsoby propagace.

Máte otázky?
Ještě nevíte, jak na to? Zkuste se podívat na FAQ. Potřebujete poradit nebo dodat podkladové materiály? Neváhejte
se na nás obrátit.

Veronika Drbohlavová
Affiliate manažerka
+420 608 182 511
drbohlavova@radynacestu.cz

