
הדרכה לשותף משווק
כלים, הדרכה, והסבר על המוצרים בחנות פאוור ספורט



מבוא - הדרכה למתחילים

על החברה

פאוור ספורט סוכנויות בע”מ מעניקה פתרונות איכותיים ואמינים בתחום תוספי התזונה, ציוד הכושר והספורט מזה כשני עשורים.
עם מחויבות מקצועית וטכנולוגית לספק לכל אחד ואחת כלים לשיפור אורח חייהם תוך הבנת צרכיה של האוכלסייה בישראל בכלל וקהילת הספורטאים בפרט.

מתוך ההבנה כי הנכס היקר ביותר שיכול אדם לרכוש, הוא בריאותו, מקפידה פאוור ספורט ובראשה מר אילן אזולאי אשר עוסק בתחום הספורט יותר מ 35 שנים.

מועדון לקוחות עצום, ובו מאמנים, מתאמנים, ואנשי מקצוע.●
 תוספי התזונה הטובים והמובילים ביותר בעולם●
ציוד כושר מקצועי וחדיש ביותר.●
ניסיון של מעל 3 עשורים●
יבואן בלעדי של המותגים המובילים בעולם הספורט, התזונה, והבריאות.●

על המוצרים
חברת פאוור ספורט מתגאים בשותפויות אשר מלווים אותנו לאורך שנים ניסיון - 

חברת אולימפ הבינלאומית מביניהן נושאת את הדגל לתו התקן של מוצרי מדף עליון מהמובחרים ביותר והאיכותיים ביותר בעולם.
פאוור ספורט מובילים את עולם הספורט כבר מעל 3 עשורים, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מיטב החברות והמותגים בארץ ובעולם.

ההזדמנות
 בתור שותף משווק אנו נספק לך את כל הכלים הדרושים על מנת לתמוך בך ובקהל העוקבים שלך לאורך כל הדרך - תוך כדי עשייה, ותכנון אפשר לבנות עסק מצליח

ורווחי ביחד.



העקרונות של פאוור ספורט

העקרונות של פאוור ספורט הם שהופכים את תוכנית השותפים שלנו לאחת מתוכניות השותפים הטובות ביותר בישראל

שיטת התגמול●
 אצלנו תקבלו עמלות על מכירות שהתבצעו מלקוחות שהופנו על ידי לינק או באנר ייחודי שהונפק לך מהמערכת. לכל שותף משווק יש פאנל

ניהול שבו אפשר לראות את מספר הרכישות, מספר הכניסות לאתר, את סך העמלה שמגיע לך.

גובה התגמול●
 אנחנו מתגמלים את השותפים שלנו בעמלה של 2.5%-10% על כל המוצרים באתר, כך שהפוטנציאל הוא ללא גבולות. בנוסף, כל לקוח

 שתפנו אלינו משוייך אליכם ל-30 ימים דרך זיהוי הדפדפן שלו (בעזרת Cookies), כך שגם אם לא התבצעה רכישה בביקור הראשון באתר
 ייתכן והלקוח שתשלחו אלינו ימשיך להיחשף לפרסומות שלנו ברשת, וגם אם הוא נרשם דרך הפרסום הזה הוא עדיין משוייך למשתמש

שלך ועדיין נותן זכאות לקבל תגמול מלא.



העמלות על כל המוצרים באתר מחושבות ע"י הקטגוריות השייכות להם:

ויטמינים ומינרלים - 10%

תוספי תזונה וחלבון - 10%

ציוד ספורט ואביזרים - 5%

מתקני קיץ וחצר - 5%

מכשירי כושר מקצועיים - 5%

מכשירי כושר ביתיים - 2.5%

*מעת לעת אנו שומרים את הזכות לשנות את אחוזי העמלה והתקבולים על פי הצורך, בכל מקרה שיבוצע שינוי אנו 
נדאג להודיע מראש על מנת לאפשר לשותפים והמשווקים את האפשרות לבצע את ההתאמות במידת בצורך.

עמלות מבוססות מכירה



?מי יכול להצטרף לתוכנית השותפים שלנו

כל מי שרוצה להוסיף לעצמו הכנסה צדדית בעבודה מהבית, בזמן ושעות אשר מתאימות לו (אפילו שעות בודדות בחודש), יכול להשתתף בתוכנית השותפים שלנו.
חשוב לציין שאין דרישות מקדימות לידע כלשהו, גם אם לא יצא לכם להשתתף בתוכנית דומה בעבר,  אנחנו פה כדי לתמוך ולתת לכם את כל הפרטים שאתם 

צריכים.
כן כדאי לקחת בחשבון שכמו בכל תשלום שאתם מקבלים מעסק כלשהו, אנחנו נבקש מכם לשלוח לנו חשבונית או קבלה על תשלומים שנעביר אליכם.

איך זה עובד
●  שמזהה את מי שמגיע דרככם ומשייך אותו לחשבון שלכם.יש מגוון דרכים שתוכלו לשלוח אלינו מתעניינים, (URL) אתם שולחים לנו נרשמים בעזרת קישור

 בהתאם לסוג הלקוחות שיש לכם והדרך שתעדיפו. אתם יכולים לשלוח את הקישור לרשימת התפוצה הקיימת של העסק שלכם או לחילופין לפרסם את
 הקישור בעמוד הפייסבוק האישי או העסקי שלכם.אתם יכולים ליצור תוכן כמו צילום סרטון, לכתוב מאמר או לעשות שידור לייב בפייסבוק שיסביר את

 היתרונות של המערכת שלנו, בצירוף הקישור לרישום. אתם גם יכולים לפרסם את הקישור במייל או אפילו לשלוח אותו בוואטסאפ לחברים ועמיתים שלכם.
.לנו לא משנה מקור הנרשמים כל עוד מדובר בבעלי עסקים שאינם רשומים כבר למערכת

איך מקבלים מאיתנו כסף
לאחר שצברתם 400 ש"ח בחשבון השותפים, תוכלו לפנות אלינו על מנת לקבל תשלום עבור כל הנרשמים שהגיעו דרככם. אתם תוציאו לנו חשבונית על 

הסכום שנצבר ואנחנו נבצע העברה כספית לחשבון הבנק שלכם או לחשבון הפייפאל.


