
SPEŁNIAJ SWOJE
MARZENIA Z MESINI

ZAREJSTRUJ SIĘ W PROGRAMIE PARTNERSKIM I
ZARABIAJ RAZEM Z NAMI 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Jesteśmy sklepem z biżuterią ze stali chirurgicznej oraz dodatkami. Chcemy
zaprosić Cię do współpracy. Lubisz nasze produkty? Chcesz otrzymać
dodatkowe środki na małe przyjemności? Nic prostszego! Zapraszamy Cię
do naszego programu partnerskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Program partnerski



Polecaj nasze

produkty i

zarabiaj

Rejstrując się w naszym
programie partnerskim
możesz wiele zyskać 

10% wartości

koszyka osoby,

która kupiła z

Twojego polecenia  

Stały rabat na zakupy  Dla aktywnych

partnerów - co

miesiąc prezenty

ambasadorskie w

postaci cudnych

paczek z biżuterią  



Klaudia
OD MAJA 2021 W PROGRAMIE

PARTNERSKIM  

Bardzo lubie robić zakupy w
Mesini zawsze pokazywałam co

zamówiłam na swoim
Instagramie. Mesini odezwało się

do mnie z propozycją
współpracy, stwierdziłam czemu

nie. Dziś otrzymuje co miesiąc
upominek od firmy i za każdy

zakup z użyciem mojego kodu
mam kilka procent z zamówienia.

Fajnie! Pieniążki wypłacam co
miesiąc i mam na swoje małe

przyjemności.  

Martyna 
OD LIPCA 2021 W PROGRAMIE

PARTNERSKIM  

Polecam, zarejstrowałam się
niedawno, ale uzbierała mi się

fajna suma z poleceń!  

Marta
OD LUTEGO 2021 W PROGRAMIE

PARTNERSKIM  

Lubię współpracować ze sklepem
Mesini! Poleciłam biżuterię

koleżankom i zyskałam prowizję
za ich zakupy! Ja i one jesteśmy

bardzo zadowolone. 

Recenzje naszych Ambasadorek  



By wziąć udział w programie partnerskim Mesini, wykonaj następujące kroki:

INSTRUKCJA REJSTRACJI I OBSŁUGI W

PROGRAMIE PARTNERSKIM MESINI



Wejście na stronę programu partnerskiego

Wejdź bezpośrednio na stronę programu: https://mesini.goaffpro.com lub wejdź na

główną stronę naszego sklepu www.mesini.pl, następnie w stopce strony wybierz przycisk

"Program partnerski".

https://mesini.goaffpro.com/
http://www.mesini.pl/




Rejestracja

Na stronie głównej programu partnerskiego kliknij "Dołącz teraz" by założyć nowe konto

partnerskie.





Rejestracja: formularz

Imię

Adres email

Hasło

Uzupełnij krótki formularz rejestracyjny podając swoje:

lub zaloguj się za pośrednictwem kont Google lub Facebook.





Rejestracja: potwierdzenie adresu email

Następnie zobaczysz "Panel nawigacyjny" programu partnerskiego, nim jednak

rozpoczniesz swoją przygodę, wejdź na swoją pocztę i potwierdź swój adres email.





Rejestracja: weryfikacja konta

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z prośbą o potwierdzenie swojego adresu email,

dlatego wejdź na swoją skrzynkę pocztową i potwierdź swój adres klikając przycisk

"Zweryfikuj konto".

Czasami zdarza się, że wiadomość trafia do SPAMu, dlatego sprawdź, czy wiadomość

linkiem aktywacyjnym nie trafiła właśnie tam.





Rejestracja: potwierdzenie aktywacji konta

Po zweryfikowaniu swojego konta w programie partnerskim otrzymasz powiadomienie,

że Twój adres email został zweryfikowany. 

Kliknij przycisk "Wróć do pulpitu nawigacyjnego" by przejść dalej.





Panel nawigacyjny

Strona główna 

Narzędzia marketingowe

Analityka

Transakcje

Płatności 

Ustawienia

W panelu nawigacyjnym znajdziesz takie zakładki:



Panel nawigacyjny: Strona główna

Na stronie głównej znajdziesz swój link afiliacyjny, który możesz skopiować lub

udostępnić na swoich mediach społecznościowych.

Znajduje się tutaj również krótkie podsumowanie Twoich wyników.

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Panel nawigacyjny: Narzędzia marketingowe -

Linki do produktów

Dzięki temu narzędziu możesz wygenerować specjalny link do promocji wybranego

przez Ciebie produktu, wklejając link produktu ze strony sklepu www.mesini.pl. Za

każdym razem, gdy ktoś zakupi produkt przez ten link, otrzymasz 10% prowizji od

wartości tego przedmiotu. 

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO

http://www.mesini.pl/




Panel nawigacyjny: Narzędzia marketingowe -

Zasoby medialne

Zasoby medialne to zbiór wszystkich gotowych banerów i grafik, które możesz

wykorzystać do promocji Twojego linku afiliacyjnego na swoim blogu bądź mediach

społecznościowych. 

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Panel nawigacyjny: Analityka

z jakiej przeglądarki korzystają polecone przez Ciebie osoby,

z jakiego systemu oraz urządzeń korzystają,

skąd dokładnie pochodzi skierowany ruch oraz zamówienia.

Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat wygenerowanych przez Ciebie wejść

na stronę oraz sprzedaży. Znajdziesz tutaj również szczegółową analitykę dotyczącą

wszystkich Twoich przekierowań. 

Dane jakie możesz tutaj zobaczyć dotyczą:

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Panel nawigacyjny: Transakcje

W tej zakładce znajdziesz całą historię transakcji wykonanych przez polecone przez

Ciebie osoby, status ich płatności i zamówień oraz prowizję, jaką otrzymasz. 

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Panel nawigacyjny: Płatności

Tutaj znajdziesz podsumowanie swojego salda do wypłaty prowizji oraz historię

wszystkich wypłat.

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Panel nawigacyjny: Ustawienia

W tej zakładce zmienisz swoje podstawowe informacje na temat konta w programie partnerskim

oraz swoich kont w mediach społecznościowych.

Możesz również zmienić swój "Kod polecającego", który używać będziesz do linkowania na swoim

blogu lub mediach społecznościowych. 

W sekcji "Ustawienia płatności" wpisz dane rachunku bankowego, na który mamy wpłacać środki

za wygenerowaną przez Ciebie prowizję. 

Możesz również zmienić swoje hasło lub edytować preferencje dotyczące powiadomień, które

będziemy wysyłać na Twoją skrzynkę email. 

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO





Masz jakieś pytania?
Daj nam znać, z chęcią na nie odpowiemy!

kontakt@mesini.pl

@mesini.pl

@mesini_bizuteria

/mesinipl

WRÓĆ DO PANELU NAWIGACYJNEGO

https://www.instagram.com/mesini.pl/
https://pl.pinterest.com/mesini_bizuteria/
https://www.facebook.com/mesinipl

