
  

Profita acum!!!
Ia-ti partea ta de castig!!!



  

    Ce este Parteneriatul Pentru Castig?



  

Parteneriatul Pentru Castig este cea mai simpla forma de a obtine castiguri importante fie
in calitate de detinator de website -Partener Afiliat- fie in calitate de Partener Inregistrat,
efortul depus pentru aceasta fiind minim si fara niciun fel de investitie personala.
Parteneriatul Pentru Castig este adresat in egala masura atat persoanelor fizice cat si
persoanelor juridice, ambele forme de colaborare (Partener Afiliat sau Partener 
Inregistrat) fiind disponibile tuturor.



  

Cum functioneaza  Parteneriatul Pentru Castig?



  

Pentru persoane fizice sau  juridice detinatoare a unuia sau mai multor website-uri:
• persoana fizica sau juridica detinatoare a unuia sau mai multor web-site-uri poarta
denumirea de Partener Afiliat in cadrul Parteneriatului Pentru Castig;
• Partenerul Afiliat preia de la noi un instrument de promovare (banner, caseta, widget,
etc.) si-l plaseaza pe site-ul sau site-urile sale;
• In momentul in care un vizitator al site-ului Partenerului Afiliat da clik pe aceste
instrumente de promovare este directionat catre sectiunea Parteneriat Pentru Castig din
cadrul site-ului nostru unde va gasi super oferte turistice, pe de o parte pentru hotelurile
detinute de catre agentia noastra (Hotel Sunquest Venus si Hotel Florida Mamaia) iar pe
de alta parte pentru alte destinatii turistice pentru care agentia noastra poate sa ofere tarife
super speciale. Si acesta este numai inceputul. In viitorul foarte apropiat vom fi in masura sa
sustinem Parteneriatul Pentru Castig cu tarife speciale si comisioane consistente si pentru
alte tipuri de produse ce se preteaza vanzarii pe net;
• Daca vizitatorul redirectionat face o rezervare utilizand sistemul de rezervare existent in
cadrul sectiunii Parteneriatul Pentru Castig, rezervare confirmata de catre noi si care
ulterior se transforma intr-o rezervare validata (achitata), Partenerul Afiliat primeste un
comision in conformitate cu tabelul de comisioane prezentat in sectiunea Parteneriatul
Pentru Castig (pentru hotelurile apartinand agentiei noastre 7% din valoarea serviciilor de
cazare);



  

• Situatia comisioanelor cuvenite, a platilor efectuate precum si a soldului fiecarui
Partener Afiliat este tinuta automat de catre soft-ul de gestiune aferent Parteneriatului
Pentru Castig si este disponibil in orice moment Partenerilor Afiliati prin intermediul
sectiunii Parteneriatul Pentru Castig;
• Sunt calculate si evidentiate ca si comisioane cuvenite Partenerilor Afiliati numai
comisioanele aferente rezervarilor validate (achitate de catre clientul final si incasate de
catre S.C. Sunquest S.R.L.);
• Plata comisioanelor va fi efectuata de catre Beneficiar (mandant) prin transfer bancar.
Pentru a putea fi efectuata plata Partenerul persoana juridica trebuie sa semneze Contractul
de Prestari Servicii Persoane Juridice iar Partenerul persoana fizica Contractul de
Prestari Servicii Persoane Fizice prezentate in sectiunea “Descarca documente”.
Contractul prezentat are scanata stampila Beneficiarului (mandantului) si Semnatura
reprezentantului legal. Acesta va fi descarcat de pe site, printat, completat de catre Partener
cu datele solicitate, va fi semnat si stampilat de catre Partener pe fiecare pagina si va fi
trimis Beneficiarului (mandantului) cu confirmare de primire la adresa mentionata in
contract. Contractul se considera semnat de catre Beneficiar (mandant) numai dupa si sub
conditia primirii de catre Partener  a unui e-mail de acceptare a contractului de catre
Beneficiar (mandant). Email-ul  de acceptare va fi printat de catre Partener si va fi atasat la
contract fiind o anexa a acestuia.



  

Pentru persoane fizice sau juridice care nu sunt detinatoare de site-uri:
• persoana fizica sau juridica care se inregistreaza in cadrul Parteneriatului Pentru Castig
prin procedura prevazuta de catre acesta poarta denumirea de Partener Inregistrat;
• Partenerul Inregistrat are posibilitatea de a se loga in sectiunea Parteneriatul Pentru
Castig si de a efectua rezervari pentru sine, rude, prieteni, cunoscuti, clienti;
• In momentul in care rezervarea efectuata de catre Partenerul Inregistrat este confirmata
de catre noi, acesta sau clientul sau primeste un e-mail cu datele necesare efectuarii platii
rezervarii solicitate. Dupa efectuarea platii de catre clientul final si incasarea acesteia de
catre S.C. Sunquest S.R.L. rezervarea devine rezervare validata si Partenerul Inregistrat
primeste un comision in conformitate cu tabelul de comisioane prezentat in sectiunea
Parteneriatul Pentru Castig (pentru hotelurile apartinand agentiei noastre 7% din valoarea
serviciilor de cazare). Si acesta este numai inceputul. In viitorul foarte apropiat vom fi in
masura sa sustinem Parteneriatul Pentru Castig cu tarife speciale si comisioane
consistente si pentru alte tipuri de produse ce se preteaza vanzarii pe net;



  

• Situatia comisioanelor cuvenite, a platilor efectuate precum si a soldului fiecarui
Partener Inregistrat este tinuta automat de catre soft-ul de gestiune aferent
Parteneriatului Pentru Castig si este disponibil in orice moment Partenerilor
Inregistrati prin intermediul sectiunii Parteneriatul Pentru Castig;
• Sunt calculate si evidentiate ca si comisioane cuvenite Partenerilor Inregistrati
numai comisioanele aferente rezervarilor validate (achitate de catre clientul final si
incasate de catre S.C. Sunquest S.R.L.); 
• Plata comisioanelor va fi efectuata de catre Beneficiar (mandant) prin transfer
bancar. Pentru a putea fi efectuata plata Partenerul persoana juridica trebuie sa
semneze Contractul de Mandat Comercial Persoane Juridice  iar Partenerul persoana
fizica Contractul de Mandat Comercial  Persoane Fizice prezentate in sectiunea
“Descarca Prezentare”. Contractul prezentat are scanata stampila Beneficiarului
(mandantului) si semnatura reprezentantului legal. Acesta va fi descarcat de pe site,
printat, completat de catre Partener cu datele solicitate, va fi semnat si stampilat de
catre Partener pe fiecare pagina si va fi trimis Beneficiarului (mandantulului) cu
confirmare de primire la adresa mentionata in contract. Contractul se considera semnat
de catre Beneficiar (mandant) numai dupa si sub conditia primirii de catre Partener  a
unui e-mail de acceptare a contractului de catre Beneficiar (mandant). Email-ul de
acceptare va fi printat de catre Partener si va fi atasat la contract fiind o anexa a
acestuia.



  

Avantajele Parteneriatului Pentru Castig



  

Este cel mai bun exemplu de parteneriat din care castiga toate partile implicate:
organizator, Parteneri Afiliati respectiv Parteneri Inregistrati, clienti finali.
Pentru Partenerii Afiliati respectiv Inregistrati principalele avantaje sunt:
• Acces facil si imediat la un sistem de vanzari online puternic si eficient;
• Usurinta in utilizare;
• Nu necesita niciun fel de investie initiala;
• Oportunitatea de a deveni partener in cadrul unui sistem cu potential de
crestere exploziva;
• Se promoveaza numai produse si servicii dematerializate care se preteaza
foarte bine la vanzarea online;
• Se promoveaza numai produse si servicii vandabile la preturi si tarife foarte
atractive;
• Cel mai bun sistem de comisioane si pe cale de consecinta un nivel ridicat al
castigurilor obtinute;
• Sistem de rapoarte complet si usor de utilizat.



  

In timp ce tu inca mai eziti altii 
obtin castiguri importante folosind 

Parteneriatul Pentru Castig 



  

Este timpul sa treci la actiune!!!
Este timpul sa treci si tu in tabara Castigatorilor!!!

Apasa: http:// agentiadeturism.ro/win-win
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