
Kumppanuusohjelman ehdot & info

Rekisteröityminen

● Rekisteröidy affiliate-kumppaniksemme täältä: https://loov.tapfiliate.com/
● Rekisteröityminen on automaattinen. Saat rekisteröitymisen jälkeen heti pääsyn ohjelmaamme ja voit

aloittaa mainostamisen omaa affiliate-linkkiäsi hyödyntäen.

Komissiot

● Tarjoamme korkeaa jopa 35% komissiota kaikesta kauttasi tulleesta myynnistä!
● Komissiot lasketaan ostoksen loppusummasta, joka sisältää arvonlisäveron. Näin ollen komissioiden

osuus sisältää jo arvonlisäveron ja komissioiden maksuihin laskuilla ei enää lisätä arvonlisäveroa.
● Komissiot maksetaan vain laskua vastaan. Laskutuksessa voi käyttää omaa yritystä, toiminimeä,

kevytyrittäjyyspalvelua (kuten Ukko.fi) jne. Komissiot maksetaan vain, jos summa on kuukaudelta yli 20€
sis alv. Alle 20€ summia ei makseta vaan summa kertyy seuraavalle kuukaudelle.

Usein kysytyt kysymykset

● Ketkä voi liittyä kumppaniksi?
Kuka tahansa! Toivotamme tervetulleeksi kaikki somevaikuttajat, bloggaajat, vloggaajat, yrittäjät, sekä
kaikki muut, jotka haluaisivat suositella tuotteitamme ja tienata suosittelulla!

● Kuinka kumppanuusohjelma toimii?
1) Rekisteröidy ohjelmaamme ja saat pääsyn automaattisesti.
2) Suosittele tuotteitamme ystävillesi ja seuraajillesi ja anna heille mahdollisuus vierailla sivuillamme
oman linkkisi kautta.
3) Tienaa komissioita, kun suosittelusi tuottaa tulosta ja linkkisi kautta ostetaan tuotteitamme!

Kun liityt Kumppanuusohjelmaamme niin saat pääsyn omalle Kumppani-sivullesi, josta pystyt
seuraamaan kauttasi tulleita myyntejä, liikennettä ja kertyneitä komissioita. Omalta Kumppani-sivultasi
saat uniikin linkin, jonka kautta tullut liikenne ja myynti kirjautuu Sinulle. Linkin voit lisätä esimerkiksi
Instagram bioon, Instagram tarinoihin (swipe up), blogiisi, Youtube-videoiden kuvausteksteihin tai mihin
tahansa, josta seuraajasi sen helposti ja selkeästi löytävät. Tienaat kaikesta kauttasi tulleesta myynnistä
jopa 35% komission, jonka laskutat meiltä antamiemme ohjeiden mukaan!

● Onko seuraajille minimivaatimuksia?
Ei ole! Voit siis liittyä kumppaniksemme vaikka Sinulla ei olisi laajaa seuraajakuntaa. Meille tärkeintä on,
että suosittelusi on aitoa ja pidät tuotteistamme. :)

● Saanko tuotteita ilmaiseksi, kun liityn?
Emme tarjoa heti tuotteitamme ilmaiseksi. Mikäli yhteistyö sujuu hyvin ja molemmat (sekä Sinä, että me)
ovat tyytyväisiä niin voimme myöhemmin antaa ilmaiseksi tuotteita. Tämä tarkoittaa, että kauttasi täytyy
tulla myyntiä, jotta saat mahdollisuuden ilmaisiin tuotteisiin.

https://loov.tapfiliate.com/


● Miten komissio määräytyy ja miten ne maksetaan?
Tarjoamme todella korkeaa komissiota: 35% kaikesta myynnistäsi! Mielestämme on reilua, että
suosittelusi avulla tulleesta myynnistä saat myös runsaan korvauksen ja siksi olemme valmiita
maksamaan yli kolmanneksen tuotteen hinnasta.

Komissio kertyy kaikesta myynnistä, joka tulee Sinun suosittelusi kautta eli jolloin Asiakas on tullut
sivuillemme klikattuaan Sinun uniikkia linkkiä. Komissiot maksetaan kerran kuukaudessa (joka kuun
alussa) laskua vastaan. Huomioithan, että komissioita maksetaan, kun niitä on kertynyt vähintään 20
euroa. Mikäli komission määrä jää alle tämän niin komissiot säilyvät seuraavalle kuukaudelle ja ne
maksetaan kun 20 euron summa ylittyy. Saat meiltä laskutustiedot, kun komissioita on kertynyt riittävästi
(20 euroa tai yli) ja meitä voit laskuttaa joko oman yrityksesi/toiminimesi kautta tai
kevytyrittäjyyspalvelun avulla.

Komissiot kertyvät ostoksen loppusummasta, joka sisältää arvonlisäveron. Näin ollen komissioiden
suuruus sisältää jo arvonlisäveron osuuden ja komissioihin ei siis lisätä alv 24% enää laskutuksessa.

● Miten mainostan tuotteitanne?
Se on täysin Sinun päätettävissäsi ja riippuu kanavastasi! Instagramissa, Youtubessa, blogissa - voit
mainostaa meitä näissä kaikissa kanavissa esimerkiksi lisäämällä oman affiliate-linkkisi Instagram
profiiliin, blogitekstiin ym.


