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Vydělávejte na internetu 
s affiliate programem HowiesHockeyTape.cz 

Máte webové stránky či pouze profil na sociálních sítích? Nechte 
je vydělávat pomocí systému provizí a partnerství s jedničkou kvality 
produktu v oblasti hokejových doplňků na trhu v online nákupech! 
 
 
 
 
 
 

Proč vydělávat peníze na internetu 
s HowiesHockeyTape.cz? 

Vysoké	provize	
Za každou objednávku realizovanou prostřednictvím vašeho webu získáte 
provizi. Objednávky jsou i v desítkách tisíc korun. Pokud si někdo nakoupí 
hokejové doplňky za 2500, získáte provizi až 125 Kč. 

Partnerství	s	HowiesHockeyTape.cz	
Patříme mezi nejznámější a nejdůvěryhodnější značku na americkém trhu a 
navíc úspěšně expandujeme do celé Evropy. Bezpečnost a servis jsou pro 
nás důležité – návštěvníkům zaručujeme možnost bezpečného nákupu díky 
šifrování. Kromě toho u nás návštěvníci nakupují rádi i proto, že poskytujeme 
hodnocení produktů a průvodce nákupy. Zákazníkům, kteří k nám přijdou 
přes vaše stránky, zaručujeme kvalitní servis od objednání až po doručení. 
Vy se o nic nestaráte.  

	

Chci začít vydělávat 
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Nástroje	k	úspěchu	
Poskytneme vám nástroje pro snadné vložení našich reklam na váš web či 
sociálních sítí a dostanete možnost zvolit si kategorie cílení. Máme 
jednoduchý přehled provizí a pro své partnery připravujeme API! Nezáleží na 
tom, zda vedete blog či velký komerční projekt. Rádi spolupracujeme s 
nováčky i profesionály v online světě. 

Jednoduchá a přehledná administrace 
• Jednoduchá správa reklamních jednotek 
• Moderní prostředí a intuitivní ovládání 
• Doklady a vyúčtování na jednom místě 
• Jasný přehled o výdělcích i na mobilních zařízeních 

 

 

Důležité informace 
Výše	provize	

• Provize z každé maloobchodní objednávky je 5 % 
• Pro velké partnery podmínky na míru 
• I vy můžete být velký partner! 

Jaké	partnery	hledáme?	
• Weby odborné, obsahové i informační. 
• Cenové srovnávače malé i velké. 
• Blogy, fóra, portály, katalogy. 
• Influencery, lidé co se pohybují v rozhraní sociálních sítí 

Jak přesně to funguje? 
Náš banner či odkaz, který na svoje stránky umístíte, bude mít přidělený 
unikátní odkaz, na základě kterého, bude vždy jasné, který a kolik návštěvníků 
přišlo na náš e-shop právě z vašich stránek. 
Ve chvíli, kdy u nás dokončí objednávku, vám bude přiznána příslušná 
provize. Aktuální stav získaných provizí budete mít možnost sledovat ve svém 
partnerském účtu. 

Registrovat se 
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Proč spolupracovat s námi? 
• V nabídce máme přes 200 produktů 
• Skladem máme více než 5000 kusů produktů 
• Průměrná výše objednávky je 1 500 Kč 
• V případě zájmu vám vytvoříme rozměr banneru na míru 
• Provize vyplácíme 1x měsíčně již od 500 Kč 

Jak na to: 
1. Zaregistrujte se na https://www.howieshockeytape.cz/affiliate-

registrace/ 
2. Po schválení dostanete přihlašovací údaje 
3. Přihlaste se do svého Affiliate účtu a otevřete si naši nabídku 
4. Vyberte si reklamu vhodnou pro vaše stránky a v záložce „Bannery“ či 

„Odkazy“ získáte kód pro její umístění na váš web 
5. Vložte kód reklamy na své stránky či sociální siť 
6. Nyní jen na svém affiliate účtu sledujte výši vaší provize 

Spolupráce se řídí podmínkami, jejichž kompletní znění najdete na 
www.howieshockeytape.cz . 
 
Pokud si nevíte rady neváhejte nám napsat. Nejrychlejší komunikace pomocí 
Facebook messengeru. Ten naleznete na e-shopu vpravo dole.   
 

 

 

 

 


