MANUAL
DE USO E

DIVULGAÇÃO DE

MARCA

AFILIADOS PREMIUM

INTRODUÇÃO
CONTATOS:
(31) 3166-0838
suporte@monetizze.com.br

REDES SOCIAIS:
facebook.com/monetizzeafiliados
instagram.com/monetizze

Este manual tem como finalidade
orientar e informar o usuário quanto a correta aplicação e divulgação da
marca MONETIZZE, através das campanhas e conteúdos criados pelos
usuários que são Afiliados Premium.
Reforçamos a importância de seguir
orientações aqui definidas. Havendo
qualquer dúvida, nos colocamos a
disposição para esclarecer.
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O QUE É UM AFILIADO PREMIUM?
O afiliado premium é um afiliado diferente. Ele não irá divulgar um produto específico e sim a própria plataforma. E toda
vez que um usuário cadastrado pelo seu
link participar de uma venda, seja como
afiliado ou produtor, o afiliado premium
ganha até 1% sobre o valor total da venda.

de R$1.500,00. Neste caso, você receberá
por ter indicado o Arthur, R$15,00 (ou seja
1% de R$1.500,00).

Ex.: Você indicou o usuário Arthur. E o Arthur vendeu um produto do produtor Pedro. Digamos que o valor total da venda foi

Todos os usuários possuem um link de divulgação. Ele está localizado na página inicial da plataforma, no lado superior direito.

Se outro Afiliado Premium tiver indicado o
produtor Pedro, a comissão será dividida
igualmente entre todos os Afiliados Premium.
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ORIENTAÇÕES
PARA USO

N

• Exemplos ERRADOS:

este manual se encontra o material oficial de divulgação do Afi-

liado Premium. Este deve ser, exclusivamente, o conteúdo de apoio para o
usuário divulgar apenas a plataforma e
não os produtos que nela estão cadastrados.
Não é permitido fazer uso da marca

MONETIZZE para nomear perfis online.
Para sinalizar a parceria como afiliado, o
usuário deve inserir na descrição do perfil, que exerce tal função na plataforma.
Confira a seguir algumas imagens com
exemplos corretos e incorretos de divulgação da plataforma:
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• Exemplos CORRETOS:

MÍDIA
Acesse o link abaixo
para fazer o download da
mídia de divulgação para
afiliado premium:

bit.ly/afiliadospremium
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DICAS DE
DIVULGAÇÃO

CONHEÇA A PLATAFORMA

COMO USAR O LINK DE AFILIADO

PRODUZA CONTEÚDO SOBRE
A PLATAFORMA

Divulgue o link localizado no canto superior direito do menu PAINEL, conforme
na imagem abaixo:

Tire todas as suas dúvidas através
do nosso atendimento ao usuário.

As peças gráficas não podem ser
alteradas, mas você pode criar um blog
ou canal no Youtube para falar sobre o
mercado de afiliados e atrair mais pessoas para sua rede.
DEDIQUE TEMPO
DIVULGUE EM SUAS
REDES SOCIAIS

O resultado vem com o tempo
e através de muito esforço!

Você deve estar presente nas redes sociais, principalmente naquelas em
que seu público também está.
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