PROGRAM PARTNERSKI
Instrukcja uruchomienia zarobkowego Programu Partnerskiego
Przystąpienie i korzystanie z Programu Partnerskiego oznacza akceptację Regulaminu
PP. Znajdziesz go w odnośniku na dole strony.
1. Jeśli jeszcze nie masz konta, zarejestruj je na stronie:
http://dlazdrowia.sklep.pl

− Na stronie głównej kliknij w link `Rejestracja`
(lub jeśli masz już konto po prostu zaloguj się)
− Wypełnij wszystkie wymagane rubryki
− Pamiętaj o akceptacji Regulaminu
− Kliknij w `Zarejestruj Konto`
− Twoje konto jest aktywne

2. W zakładce `Twoje Konto` kliknij w `Program partnerski`

Uruchomisz Twój panel Programu Partnerskiego, gdzie masz wgląd do statystyk, zamówień klientów,
rozliczeń i zarobionych kwot pieniędzy.

Tutaj też wybierasz lub tworzysz reklamę, którą umieścisz na swojej stronie.
3. Tworzenie reklam.
Reklamę możesz stworzyć na różne sposoby:
– link lub banner w kodzie HTML
– kod PHP
– kod JavaScript

Możesz utworzyć dowolną liczbę reklam lub odnośników w różnych formach.
Mogą one przenosić klientów do strony głównej sklepu, stron wybranych kategorii lub
konkretnych produktów. W zależności od tego na co chcesz zwrócić uwagę
potencjalnych klientów. W tym celu klikasz w odpowiednią zakładkę w swoim panelu:

1. Kod HTML
− Klikasz w zakładkę `Generator kodu HTML`
− Skopiuj i wklej w formularz wybrany przez siebie adres do którego ma prowadzić Twoja
reklama (strona główna, strona kategorii, strona produktu)

− Wpisz własny tekst reklamowy, który będą widzieć klienci
− Wybierasz banner - jeśli chcesz by Twoja reklama miała formę graficzną

− Klikasz w `Generuj kod bannera` lub `Generuj kod linka`
− W szarym polu pojawia się kod HTML, skopiuj go i wklej w wybrane miejsce na swojej
stronie.

− W zależności od rodzaju reklamy na Twojej stronie pojawi się albo wybrany banner albo
wpisany przez Ciebie tekst reklamowy. Jeśli ktoś w niego klinie i w ciągu 120 dni zrobi w
sklepie zakup, Tobie zostanie naliczona prowizja.

2. Kod PHP
Bardzo dobrze się sprawdza, gdy chcesz zareklamować grupę produktów, np.
całą kategorię. System będzie przemiennie wyświetlał różne produkty z wybranej
kategorii
− Wybierz `Generator kodu PHP`
− Wklej adres URL kategorii lub produktu, który chcesz reklamować i kliknij `Sprawdź
produkty`

− Następnie dostosuj wygląd reklamy: ilość produktów, orientacją w pionie lub
poziomie i kolorystykę i kliknij `Pokaż podgląd reklamy`

Przykładowy wygląd reklamy

Jeśli wszystko Ci odpowiada, kliknij `Generuj kod PHP`. Gotowy kod wklej na swoją stronę.

3. Kod JavaScript
Kod javascript generuje się tak samo jak kod PHP.

