Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

Otevřeno denně Po-Pá 8-16h
Bezpečnostní tabulky Výstražné pásky

Závěsné lékárničky

Hasicí přístroje

Školení BOZP a PO

Bezpečnostní tabulky, výrobky pro BOZP za velkoobchodní ceny
nebo Partnerský program Affiliate program
Zabýváte se prodejem produktů pro bezpečnost práce?
Máte vlastní internetové stránky?
Chcete svůj sortiment rozšířit o praktické a kvalitní produkty?
Chcete vydělávat bez zbytečných administrativ?

Staňte se našim obchodním partnerem.
Jak se stát partnerem Traiva s.r.o.
Máte vlastní internetové stránky, internetový obchod nebo jinou webovou
stránku? Pohybujete se v oblasti služeb BOZP a PO? Nabízíme Vám
možnost nechat Vaše stránky vydělávat za Vás - každý, kdo objedná z
odkazu na Vašich webových stránkách, vydělá provizi pro Vás. Bez
vyřizování objednávek, dopravy, množství faktur a účetních dokladů.

1. možnost - filiálka
Založením Vaší filiálky (vyplnění registrace a vložení odkazu na Vaše stránky) se stane internetový obchod
www.e-safetyshop.eu) také Vaším obchodem. Objedná-li kdokoliv kliknutím na tento link, načítají se Vaší
filiálce stanovená procenta z tržeb. Objednávku na tabulky nebo jiné zboží můžete také vypsat jménem
zákazníka. Na Vašem účtu pak můžete sledovat své tržby, které vydělávají zákazníci nakupující u nás.
Nemusíte však zboží odesílat ani platit poštovné, vše je odesíláno přímo zákazníkovi z naší firmy.
Pokud tento zákazník objedná i kdykoli později z jakéhokoliv odkazu nebo vyhledávače, je vždy
přiřazen k Vašemu obchodu a provize se načítají Vám.

Jak si založit účet, tzv. filiálku?
Po registraci na http://www.e-safetyshop.eu/affiliate_account.asp nastavíme obchod tak, aby mohl přijmout
objednávky Vašich klientů. Do několika dnů obdržíte link, který vložíte na Vaše webové stránky (s textem např.
"Bezpečnostní tabulky, e-shop, obrázek") nebo jej zašlete Vašim klientům a můžete ihned začít vydělávat.

Jaké jsou provize?
Z každého uskutečněného prodeje obdržíte stanovená procenta z tržeb (15% pro firmy dodávající služby
BOZP, PO a 10% pro ostatní). Částku vyplácíme na základě Vámi zaslané faktury dle přehledu tržeb
filiálky. Přehled tržeb a další statistiky získáte kliknutím na Filiálky - výrobky pro bezpečnost na našem
internetovém obchodě www.e-safetyshop.eu a vložením Vašeho přihlašovacího e-mailu a námi zaslaného
hesla. Pro vyfakturování Vámi vydělané částky je nutné vystavit fakturu a zaslat na naši firmu.

2. možnost - velkoobchod
Pro všechny, kteří webové stránky neprovozují, ale mají možnost naše produkty prodávat dále (i v rámci svých
dodávaných služeb BOZP a PO), máme velkoobchodních nabídku produktů zde: www.esafetyshop.eu/voreg.php. Po odeslání registračního formuláře (trvá přibližně 2 minuty), Vám zašleme
přihlašovací údaje do velkoobchodu a ihned můžete nakupovat se slevou až 35% bez stanoveného
minimálního odběru.

SPOLUPRÁCE S NÁMI SE VÁM VYPLATÍ.
V případě dotazů nás kontaktujte:
v.smutkova@e-bozp.cz
734 446 409

Všechny naše produkty najdete na www.e-safetyshop.eu

