Sakkmatyi tábor népszerűsítő partner-program leírása 2020
A Sakkmatyi 2020-as nyári táboraihoz keres népszerűsítő partnereket.
Sakkmatyi bt részéről Partner-program kapcsolattartó:
Ádám Olga
info@sakkmatyi.hu
Partner-regisztrációs oldal:
https://sakkmatyi.hu/partner-program
Tábor információk és jelentkezési lap:
https://sakkmatyi.hu/nyaritabor/
Online tábor információk:
https://sakkmatyi.hu/onlinetabor/

A partnerek feladata a táborok népszerűsítése ügyfelei, követői, ismerősei között vagy
akár a nagy nyilvánosság előtt.
A Sakkmatyi Sakkiskola kuponkódot és ezáltal kedvezményt biztosít a Partner által
szerzett érdeklődőknek. Ez a kuponkód jelenti az érdeklődők beazonosítását, akik után
a Partner jutalékban részerül.

A Partnernek lehetősége van az általa felhasznált kuponkód után extra ajándékot
felajánlani vagy más módon motiválni követőit a kuponkód beírására.
A kuponkód érvényesítése:
Az
érdeklődő
a
https://sakkmatyi.hu/onlinetabor/
vagy
https://sakkmatyi.hu/nyaritabor/ oldalon leadja a jelentkezést a Sakkmatyi nyári
táborra, és a kuponkód mezőben megadja a kuponkódot.
A kupon a Partner-jelentkezéskor választott, majd emailen jóváhagyott kedvezmény
alapján kerül számításra a táborozónak. Minimum 1000 maximum 5000 Ft értékben
levonódik a tábordíj végösszegéből. Érvényes minden napközis, ottalvós vagy online
táborra. Nem érvényes azonban az intenzív sakknapokra sem néhány nap, sem teljes
turnus választása esetén, valamint nem érvényes a Sakkmatyi további szolgáltatásaira
vagy termékeire sem.
A kupon gyermekenként és turnusonként egyszer érvényesíthető! (Tehát aki több
turnusra jön, annak többször!) Valamint a jutalék is többször kerül elszámolásra ilyen
esetben! Valamint értéke összevonható a testvér- illetve turnusismétlési
kedvezménnyel, de másféle kedvezménnyel vagy másik kuponnal nem.
Nem érvényesíthető azonban MÁR LEADOTT jelentkezésekre (azokra a gyermekekre,
akik már jelentkeztek korábban kuponnal vagy anélkül), és utánuk a jutalék sem kerül
elszámolásra.
Egyszerre csak egy beírt és könnyen beazonosítható kuponkód érvényes.

Közvetítői jutalék fizetés:
A leendő partnereket kérjük beregisztrálni a https://sakkmatyi.hu/partner-program
oldalunkon az egyszerűbb kommunikáció végett, és megjelölni a választott
együttműködési formát.
Az idei nyáron megvan annak a kockázata, hogy bármikor lefújhatják a táborokat,
vagy más okból – a szülők bizonytalansága miatt pl. – nem jönnek létre a táborok.
Illetve korábbi években is előfordult egy-egy turnus, amire kevesen jelentkeztek, így
nem tudtuk megtartani. A partneri együttműködés és a jutalék mértéke attól függ,
hogy ezt a kockázatot ki vállalja:
„Kockázatmentes” együttműködés:
Ebben az esetben a partner nem vállal kockázatot. Azonnal jogosult a jutalékra, amint
az ajánlottja befizeti a tábor foglaló díját. Ez esetben a partnert megillető jutalék 1000
Ft és a kuponkód, amelyet népszerűsít szintén 1000 Ft kedvezményt jelent a
felhasználónak. A partnernek lehetősége van további ajándékkal kedveskedni a
kupon felhasználóinak saját termékeiből szolgáltatásaiból, ezzel ösztönözve a
táborjelentkezőt a kuponkód beírására.
„Közös kockázatviselés” együttműködés:
Ebben az esetben a partner tisztában van vele, hogy az a táborozó jelentett valódi
bevételt a Sakkmatyinak, aki végül részt is vett a táborban, illetve a foglalója
semmilyen indokkal nem került visszatérítésre. Így ebben az esetben a partner akkor
kapja meg a jutalékot, amikor a tábor sikeresen lezárult.
Ebben az esetben a jutalék is komolyabb: 5000 Ft a Partnert megillető jutalék és 2000
Ft a kedvezmény, amit a kupon felhasználója kap. De lehetősége van a Partnernek
más elosztást kérni a jutalék-kedvezmény arányban. (pl. 4000 Ft jutalék, 3000 Ft
kedvezmény vagy akár fordítva). A kuponért adható kedvezmény minimum 1000
maximum 5000 Ft lehet.

A jutalék kifizetése:
Kockázatmentes együttműködés esetén június, július és augusztus 10-éig, közös
kockázatviselés esetén július, augusztus és szeptember 10-éig kerülnek elszámolásra a
feltételeknek megfelelően a jutalékok, azonban a regisztrálókról. kb. hetente küldünk
értesítést.

Az összegyűlt jutalék 100%-ban kifizetésre kerül számla ellenében. Ha a Partner nem
számlaképes, úgy Egyszerűsített foglalkoztatással kerül alkalmazásba néhány napra,
és 10% adóköltség levonása után kerül a jutalék kifizetésre. Mindkét esetben
átutalással.

