INFORMACE PRO PARTNERY PROVIZNÍHO PROGRAMU
Doporučte nás a my vám za každého platcího klienta
dáme provizi ve výši 10 procent z jeho objednávky.
Jsme e-shop s největší nabídkou grilů, grilovacího náčiní, příslušenství, knih a
DVD o grilování na českém internetu. Díky osobním vztahům s mezinárodně
uznávanými osobnostmi BBQ přinášíme na český trh ty nejčerstvější novinky
a postupy v grilování.

O nás
Vážení příznivci grilování,
určitě si říkáte, že je zde další e-shop na grily a grilování, stejný jako všechny ostatní. Možná hezčí, se
širší nabídkou, kde vám nebudou nutt jen jednu značku nebo jeden typ grilu, ale hlavně další e-shop,
kde vám stejně nikdo neporadí.
A to je právě omyl!
Grilování se věnuji 7 let. Myslím tm grilování na kotlovém grilu s víkem, kde je možné využít nepřímé
metody grilování, která vám dává zcela neomezené možnost. Do té doby jsem griloval na různých
otevřených grilech (roštech), ale v zásadě se vždy jednalo jen o „opékání klobás“ nebo maximálně
„plochého masa“. K pořádnému grilování je prostě potřeba gril s poklopem (víkem).

Naším cílem je vaše úspěšné grilování. Nemusíte si u nás nic koupit a i tak vám rádi poradíme
nebo zašleme kontakt na zdroj, kde potřebné informace naleznete. Čekáme na vaše dotazy a
připomínky, nápady, recepty, prostě vše, co se grilování týká. Sdílejte s ostatními vaše
nápady a rady skrze náš web
Tomáš Dytrych

Na grilování.cz si vybere úplně každý
V našem obchodě seženete jen ty nejkvalitnější grily a udírny
předních světových značek jako Weber, Grand Hall nebo
Bradley. Vybírat přitom lze z bezpočtu druhů i typů výrobků,
splníme tak požadavky úplně každého zákazníka. Kromě grilů a
udíren si můžete pořídit i nejrůznější grilovací náčiní a mnoho

dalšího, pro Vaše ideální grilování je tedy učiněno maximum.
Nakupovat grily a další výrobky u nás se vyplat
Kromě pestré nabídky všeho pro kvalitní grilování a nízkých cen se u nás můžete spolehnout
na rychlou expedici Vaší objednávky a plně profesionální přístup. Na našich stránkách navíc
naleznete recepty a rady pro grilování, a pokud potřebujete poradit konkrétně, lze nás vždy
kontaktovat.

Jak začít s propagací
Registrujte se do našeho provizního programu.
V menu – reklamní kampaně – naleznete pestrý výběr bannerů a také odkaz, který můžete
použít k propagaci.
U každého banneru i odkazu je již přítomno vaše unikátní ID, na základě kterého náš provizní
systém sleduje zákazníky, kteří přichází právě od vás.
Zkopírujte tedy kód u banneru nebo odkazu, který jste si vybrali a vložte jej:
•

na vaše stránky, nebo blog

•

do e-mailu s novinkami (prosím nespamujte, posílejte jen kvalitní obsah, který je
relevantní pro vaše publikum

•

na váš facebookový profl

Pamatujte na to, že nejlepší motvací pro ostatní je vaše osobní zkušenost, nebo vaše
konkrétní důvody, proč pávě vy považujete naše výrobky za skvělé a hodné doporučení.
Můžete být i kreatvní a natočit třeba video, nebo představit váš originální recept.

V provizním programu – Menu – Přehledy – najdete vždy aktuální přehled, kolik zákazníků
kliklo a nakoupilo zboží v našem e-shopu.

Naše výhody

•
•
•

Nové zboží, a co se na obchodu děje, najdete na našem proflu na Facebooku, máme
přes 1000 fanoušků.
Provozujeme vlastní Youtube kanál s recepty a návody na grilování
Používáme nejkvalitnější český provizní program AflBox s kvalitní technickou
podporou
Dlouhá 60-denní platnost cookies
Pravidelná a včasná výplata provize z prodeje - do 20.tého v měsíci
Možnost využit široké nabídky bannerů

•

Cílová skupina našeho obchodu jsou muži ve věku 25-60 let

•

Průměrná objednávka v našem e-shopu je 3000 Kč

•
•

•

Těšíme se na spolupráci s vámi!

Rychlé kontakty
www.grilovani.cz
Vilémov 238, Vilémov u Golčova Jeníkova, 582 83
E-mail: afl@grilovani.cz
Telefon: +420 608 512 393 (Po-Pá 8-16h)

