PROGRAMA DE AFILIAÇÃO CURTES

QUERES
SER
NOSSO
AFILIADO?

WWW.CURTES.COM

JUNTA-TE
AO
PROGRAMA

ÉS ADEPTO DE BIJUTERIA E LIFESTYLE?

GOSTAS DE PARTILHAR COM OS TEUS
SEGUIDORES DICAS DE MODA E
PRODUTOS ASSOCIADOS? (FACEBOOK,
INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE,
BLOGUES, ETC.)

QUERES FAZER PARTE DE UMA EQUIPA
DE MUITO SUCESSO?
O NOSSO PROGRAMA
DE AFILIAÇÃO É
COMPLETAMENTE
GRÁTIS PARA TI. COM
A CURTES APENAS
OBTERÁS LUCRO

PROGRAMA DE AFILIAÇÃO

WWW.CURTES.COM

O QUE É UM
PROGRAMA DE
AFILIAÇÃO?
Os afiliados são páginas da Web ou blogs que enviam tráfego para a
Curtes através de links registados. Cada venda feita através desse
link dá uma comissão de 20% ao afiliado.
Os links podem ser na forma de banners, links de texto no blog ou até
mesmo um link no Twitter ou nas Instagram Stories.

QUE TIPO DE APOIO FORNECEMOS?

Temos uma equipa dedicada exclusivamente à relação com os
nossos afiliados, de forma a garantir a máxima funcionalidade do
programa de afiliados. Há sempre alguém disponível para
responder às tuas perguntas. Também temos uma newsletter
quinzenal com a criatividade de banners, produtos sugeridos e
muito mais para aumentar as vendas no teu site.

COMEÇA
AGORA MESMO
sem desculpas
É tão fácil como contar até três.

CONSELHOS
ESCOLHE
as ofertas e conteúdos relevantes que
achas que podem interessar ao teu
público, para que as pessoas se sintam
mais motivadas a clicar nos teus links.

CERTIFICA-TE
de que os teus links funcionam
corretamente. Obterás mais vendas se
os teus links levarem à parte relevante
do
site
curtes.com.
Nós
providenciamos os links corretos para
que possas usá-los, mas se tiveres
algum problema avisa-nos!

CONSULTA
a nossa Newsletter onde enviamos
ofertas e códigos de desconto.

FICA ATENTO
Se quiseres saber todo o conteúdo
exclusivo da Curtes, segue-nos nas
nossas
contas
do
Facebook
e
Instagram!
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FAQ'S
QUAL É A MINHA COMISSÃO?
A tua comissão é de 20%.

QUANDO POSSO COMEÇAR?
Imediatamente. Basta preencheres o formulário do registo dpágina de afiliados
e aguardares a aprovação dos teus dados. Vais receber feedback no prazo de 1
semana.

COMO DIVULGO A LOJA CURTES?
Podes divulgar a loja Curtes das seguintes formas:
• partilha o teu link de afiliado nas tuas publicações em redes
sociais/blogue/Web site;
• partilha conteúdos ou sugestões de produtos (URLs) nas tuas redes
sociais/blogue/Web site;
• envia mensagens privadas a potenciais interessados;
• partilha a tua experiência de compra na loja Curtes;
• partilha a tua experiência de unboxing;
• partilha fotos/vídeos com peças de bijuteria da Curtes;
Sê original e nunca te esqueças do teu link de afiliado em cada publicação.

COMO RECEBO AS COMISSÕES DE AFILIAÇÃO?
Podes receber as tuas comissões em dinheiro, basta enviares para o nosso
e-mail a fatura do valor a receber devidamente preenchida. Em
alternativa, podes também receber as comissões em forma de cupão para
descontares na loja online Curtes. Tu escolhes!
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TENS
ALGUMA
QUESTÃO?
NÃO SEJAS TÍMIDO! O NOSSO E-MAIL É:
MARKETING@CURTES.COM

WWW.CURTES.COM

