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AFILIGATAFILIGAT  



Para começar acesse:

associados.woolie.com.br

 

Através desse site você poderá criar

e gerenciar sua conta de associado



Preencha as

informações para

criar sua conta

Não esqueça de

ler os termos e

condições



SEU NOME
Seu e-mail

seu código de referência 

Seu cupom

Essa é a sua Home. Aqui você pode

visualizar seu código de referência,

cupom de desconto e o resumo geral

das suas vendas, conversões e ganhos

Quantidade de vezes que

seu link foi utilizado,

mesmo sem gerar venda

Número de pedidos

feitos através do seu

link

Porcentagem baseada na

quantidade de vezes que seu

link foi utilizado e quantas

vendas foram geradas

Valor de vendas geradas

através do seu link
Valor ganho pelas

vendas



Insira um link original de qualquer

produto da Woolie para gerar um link

personalizado de associado

Compartilhe seu link

para gerar vendas



Acompanhe as transações

feitas através dos seus links



Acompanhe aqui seus

pagamentos futuros e já

realizados

Insira seus dados para

pagamentos. Lembrando que

só aceitamos PIX

Realizamos o pagamento

mínimo no valor de R$30.

Valores inferiores serão

acumulados até totalizarem

o valor mínimo para ser pago



Não esqueça de preencher

seus dados de pagamento

para receber as comissões



Não esqueça de preencher

todas as informações e

manter seu cadastro sempre

atualizado!

Atenção aos campos

obrigatórios, como Nome,

Telefone, e principalmente

Endereço!



INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
IMPORTANTESIMPORTANTES

O descumprimento das regras impostas poderá levar ao desligamento do

candidato do Programa de Associados. Para maiores informações acesse os

"Termos e Condições";

Para o pagamento mínimo das comissçoes foi estabelecido o valor de R$30;

O pagamento será feito em até 30 dias após o final de cada mês em que as

vendas foram auferidas;

O pagamento será realizado somente através de PIX;

Fique atento! Caso não haja atividade relevante por pelo menos 12 meses, a

sua conta poderá ser removida.

Em caso de dúvidas, feedbacks, ou caso queira trocar o nome do seu cupom,

entre em contato com o nosso e-mail: parcerias@woolie.com.br

mailto:parcerias@woolie.com.br

