Affiliate program Heureka.cz
Aﬃliate program neboli provizní systém je určen pro provozovatele webových stránek. Za to, že nabídnete na
svém webu zajímavé informace o cenách a populárních produktech nabízených na Heureka.cz, získáte nový
pravidelný zdroj příjmů prostřednictvím provizí z přivedených návštěvníků.

Provize z aﬃliate programu

Provize za objednávku realizovanou přes
Heureka Košík: 1,5–8 % z hodnoty objednávky dle kategorie zboží:

Provize se počítá z prokliků do obchodů, které
uskuteční návštěvník, když přijde na Heureka.cz
skrze aﬃliate reklamní prvky, a k tomu vám
přidáme provizi za nákup realizovaný přímo na
Heureka.cz přes Heureka Košík.

Kategorie na Heureka.cz

Výše provizí
Provize za klik do e-shopu: minimální průměrná
garantovaná cena za klik je 1–3 Kč dle kategorie
a ceny zboží proklik na ten cenník, který je zde.
Každý rok v období 1. 10.–31. 12. je tato cena za
klik přechodně navýšena o 25 %.

Vyplacení provize
Vyúčtování probíhá 1x měsíčně vždy za
předcházející kalendářní měsíc. Minimální částka k
fakturaci činí 1 000 Kč (bez DPH). Nižší částky
převádíme do dalšího měsíce až do doby dosažení
výplatního minima.
Provizi vám vyplatíme do 14 dní ode dne schválení
faktury.
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Dům a zahrada

Jak začít?
Zaregistrujte se zdarma

Vyčkejte na potvrzení
a schválení registrace
Umístěte na své webové stránky některý
z našich reklamních prvků
Vydělávejte s námi atraktivní sumy
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Provize

3%

Ukázka rozhraní

Úvod
Na úvodní stránce po přihlášení uvidíte základní
statistiky včetně výše aktuální provize:

Zároveň si zde můžete vybrat reklamní prvek
a deﬁnovat mu konkrétní podobu:

Pro obsah banneru si můžete vybrat libovolnou
kategorii nebo konkrétní produkt:

Weby
V sekci Weby máte kompletní přehled svých
webových stránek včetně možnosti přidat další:

Statistiky
Ve statistikách máte detailní přehled o výkonu
svých webových stránek. Můžete sledovat imprese,
kliky na bannery, CTR, RPM, kliky do e-shopů, počet
objednávek realizovaných přes Heureka Košík a výši
své provize. To vše můžete třídit dle data, webů
nebo reklamních pozic:
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Ukázka reklamních prvků
Jako reklamní prvek si můžete vybrat a na svůj web nasadit
tyto typizované bannery:

Produkt
banner s konkrétním produktem.

Kategorie
banner s TOP produkty zvolené kategorie.

Slevy
banner se zlevněnými produkty

Obsah bannerů si vyberete v uživatelském rozhraní
(vybrat si můžete libovolnou kategorii, nebo konkrétní produkt).

Další formáty bannerů

Kontakt
V případě dotazů ohledně aﬃliate programu nás kontaktujte na aﬃliate@heureka.cz
Další informace

www.heureka.cz

