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WstępWstęp

4 października 1957 roku o godzinie 19:28 czasu GMT1 Sowieci wysy-

łają w kosmos pierwszego sztucznego satelitę Ziemi pod nazwą Sput-

nik.  To  wydarzenie  rozpoczyna  prawdziwy  wyścig  między  USA 

a ZSRR. Odpowiedzią na poczynania Sowietów jest utworzenie przez 

USA, a konkretnie przez Departament Obrony Stanów Zjednoczo-

nych,  organizacji  o  nazwie  ARPA  (Advanced  Research  Projects  

Agency). Organizacja ta ma na celu unowocześnienie i zreformowa-

nie amerykańskiej armii oraz rozwój technologii wojskowej. Dziesięć 

lat po wystrzeleniu pierwszego Sputnika, w 1967 roku, w USA po-

wstaje projekt  ARPAnet,  który za zadanie stawia sobie  stworzenie 

rozległych sieci komputerowych o rozproszonym zarządzaniu. Ideą 

tego projektu było stworzenie takiej sieci łączności, która nie posia-

dałaby central.  Dzięki  temu systemy komputerowe byłyby o  wiele 

bardziej bezpieczne przy ewentualnym ataku bombowym. Szansa na 

zniszczenie  zdecentralizowanej  sieci  komputerowej  jest  niewielka. 

Mogłyby zostać zniszczone poszczególne elementy tej sieci, lecz ca-

łość pozostałaby nietknięta. W przeciwnym przypadku – zniszczenie 

jednostek centralnych oznaczałoby zniszczenie całej sieci kompute-

rowej. Przez lata 1967-1972 sieć komputerowa, początkowo stworzo-

na na potrzeby wojskowe, zaczęła się rozrastać. Dostęp do niej miało 

już nie tylko wojsko, ale także instytucje naukowe. W ten sposób do 

sieci ARPAnet dołączyły: University of Kalifornia, Massachusetts In-

stitute  of  Technology  oraz  uniwersytety  Stanforda  i  Harwarda. 

W roku 1973 sieć rozrosła się poza ocean, obejmując University Col-

1 GMT (Greenwich Mean Time) – czas uniwersalny zaproponowany przez wyna-
lazcę  Sandforda  Fleminga.  Czas  GMT  został  wycofany  z  użycia  w latach  70. 
W chwili obecnej stosujemy czas UTC z korektą uwzględniającą zmiany w ruchu 
kuli ziemskiej.
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lege w Londynie i Królewskie Zakłady Radarowe w Norwegii. Z każ-

dym  kolejnym  rokiem,  do  sieci  przyłączały  się  kolejne  instytucje. 

W 1974  roku  włączono  do  projektu  nową  usługę  –  protokół  TCP 

(ang. Transmission Control Protocol – protokół kontroli transmisji). 

To właśnie wtedy użyto po raz pierwszy słowa „Internet”. Takie były 

początki powstania Internetu. Prawdziwy rozkwit Internetu nastąpił 

jednak w roku 1983, w którym  ARPAnet nie chciał już nadzorować 

projektu, który wyszedł już znacznie poza sfery wojskowe i rozrastał 

się  w niewiarygodnym tempie.  Nadzór  nad jego rozwojem przejął 

Narodowy Fundusz  Nauki  (National  Science  Foundation –  NSF). 

W 1988 roku do Internetu było przyłączonych już około 60 tysięcy 

komputerów. W 1991 roku NSF zdjął ograniczenia, które nie pozwa-

lały na wykorzystywanie Internetu do przedsięwzięć komercyjnych. 

Rok później było już milion użytkowników i liczba ta rosła w niewia-

rygodnym tempie. Z czasem ludzie zaczęli dostrzegać potęgę i możli-

wości Internetu, więc stworzyli pierwsze projekty komercyjne. Bar-

dzo szybko okazało się, że Internet świetnie nadaje się do sprzedaży 

dóbr i usług2.

Dlaczego Internet stał się tak znakomitym środkiem przekazu, dzięki 

któremu ludzie zaczęli zarabiać pieniądze? Z bardzo prostej przyczy-

ny. Jeszcze nigdy wcześniej nie było możliwości zarabiania pieniędzy 

w tak prosty, szybki i skuteczny sposób. Dziś wiele procesów sprze-

daży przez Internet można zautomatyzować. Łatwy dostęp do dużego 

rynku zbytu, niskie koszty, brak barier wejścia sprawiają, że swoich 

sił na internetowym rynku może spróbować praktycznie każdy. Cią-

gły rozwój Internetu i  wchodzenie kolejnych firm do sieci sprawia 

jednak, że zarobek staje się coraz trudniejszy. Konkurencja w wielu 

branżach jest bardzo silna. Wymaga to od firm zwiększenia kreatyw-

ności w działaniach marketingowych.

2 Zob.: Kennedy A. J., Internet, Bielsko-Biała 2000, s. 651-677.
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Dziś już nie wystarcza stworzenie w firmie działu marketingowego. 

Jeżeli  przedsiębiorstwo chce się  liczyć na rynku światowym,  musi 

wdrożyć  koncepcję  marketingowego  zarządzania  firmą.  W  Polsce 

wykorzystanie pełnych możliwości marketingu jest jeszcze na bardzo 

niskim poziomie. „Potrzeba wiedzy i zastosowania marketingu poja-

wiła się po roku 1989, ale był to, i jest, stopniowy proces wywoływa-

ny następstwami zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych. 

Potrzebę tę wymuszają przede wszystkim zewnętrzne wobec przed-

siębiorstwa  zmieniające  się  uwarunkowania  rynkowe,  a  zwłaszcza 

nasilająca  się  stopniowo  konkurencja”3.  Każda  współczesna  firma 

musi postawić sobie pytanie: jak pozyskiwać i utrzymywać klientów? 

Jaką  strategię  marketingową  zastosować?  Jakie  metody  promocji 

wybrać? Możliwości jest naprawdę wiele. W tej książce przedstawię 

jedną z nich, jaką jest wykorzystanie programu partnerskiego. Omó-

wię specyfikę programów partnerskich i ich wpływ na skuteczność 

sprzedaży internetowej.

Obecnie dzieje się tak, że niektóre firmy inwestują tysiące, a nawet 

miliony złotych w nieskuteczne kampanie, reklamę, płatne linki, ar-

tykuły sponsorowane i w wiele innych metod promocji w Internecie. 

Tak też można osiągać marketingowe cele firmy, ale ponoszone ryzy-

ko w tym przypadku jest bardzo duże. Można bowiem stracić wszyst-

kie zainwestowane pieniądze i odejść z gigantycznymi długami. Al-

ternatywą dla tradycyjnych form promocji  jest wykorzystanie pro-

gramu partnerskiego, wciąż niedocenianego przez polskich przedsię-

biorców. Dzięki programowi partnerskiemu można płacić tylko za to, 

co jest naprawdę skuteczne. Dodatkowo działanie takie jest niezwy-

kle bezpieczne i skuteczne.

Książka ta ma na celu przybliżyć Ci wiedzę na temat działania pro-

gramów partnerskich i ocenić ich wpływ na skuteczność sprzedaży 

3 Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie, Gdańsk 2008, s. 5.
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w Internecie.  Dowiesz  się  z  niej,  na  co szczególnie  zwrócić  uwagę 

przy  wdrażaniu  programu  partnerskiego.  Gdy  już  stworzysz  swój 

własny  program  partnerski,  będziesz  wiedział,  jak  nim  zarządzać 

i jak go promować.

Pierwszy rozdział niniejszej publikacji zawiera podstawowe informa-

cje na temat programów partnerskich. Opisana została historia ich 

powstawania, najważniejsze wady i zalety oraz produkty, które naj-

częściej są sprzedawane za pomocą programów partnerskich. Wyko-

rzystanie programu partnerskiego niejednokrotnie pozwala firmom 

na uzyskanie dużej  przewagi  konkurencyjnej.  Niestety  w pewnych 

warunkach zastosowanie tego systemu może okazać się nieopłacalne. 

Już na wczesnym etapie należy sprawdzić, czy jego wdrożenie jest 

opłacalne i czy przyniesie wymierne korzyści.

W kolejnym rozdziale można znaleźć szczegółowy opis najważniej-

szych elementów programów partnerskich. Sprawnie działający pro-

gram partnerski musi być zbudowany tak, aby spełniał najważniejsze 

oczekiwania  partnerów.  To partnerzy  bowiem są  kluczową częścią 

całego przedsięwzięcia i muszą być należycie traktowani.

W trzecim rozdziale zajmiemy się rozwojem i  promocją programu 

partnerskiego. Przedstawione zostaną najważniejsze narzędzia part-

nerskie oraz środki reklamy internetowej.  Niezwykle istotnym ele-

mentem jest wiarygodność programu partnerskiego. Trzeba zadbać 

również o dobry kontakt z partnerami oraz odpowiednio motywować 

ich do pracy.

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem żadnym guru od 

tworzenia programów partnerskich. Sam również nie jestem twórcą 

żadnego programu partnerskiego. Miałem jednak okazję współpra-

cować z wieloma ludźmi w tej branży, co pozwoliło mi zdobyć kluczo-

we informacje na temat działania programów partnerskich i wyłonić 
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te czynniki, które decydują o jego sukcesie bądź porażce. Książka ta 

jest oparta na mojej wiedzy, w wielu miejscach wspomaganej przez 

literaturę internetową i książkową. Sam też aktywnie działam jako 

partner, co pozwala mi spojrzeć na omawianą sprawę z dwóch róż-

nych punktów widzenia.  Najczęściej  bowiem to  właśnie  partnerzy 

programu partnerskiego pozwalają  mu rozwijać  się znacznie  szyb-

ciej, poprzez wiedzę i wskazówki, które do niego wnoszą, a przede 

wszystkim wielką sprzedaż, którą sami generują.

Temat programów partnerskich wymaga użycia wielu skomplikowa-

nych terminów, dlatego na końcu książki możesz znaleźć słowniczek. 

Przedstawione zostały w nim wyjaśnienia do najtrudniejszych wyra-

zów, tak abyś mógł w każdej chwili do niego zajrzeć i lepiej zrozu-

mieć omawianą kwestię.
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  1. Podstawowe informacje1. Podstawowe informacje  
oo  programach partnerskichprogramach partnerskich

 1.1. Definicja programu partnerskiego

Programy partnerskie, najogólniej mówiąc, to forma współpracy biz-

nesowej.  Występuje podmiot główny (firma posiadająca produkty) 

i partnerzy,  którzy  będą  promowali  i  sprzedawali  te  produkty. 

W praktyce samą sprzedażą zajmuje się owa firma, natomiast każdy 

partner jest dla firmy niejako „pracownikiem”, który będzie przede 

wszystkim promował i pozytywnie wpływał na wizerunek firmy oraz 

zachęcał do zakupu produktów.

Żeby lepiej przybliżyć tę formę współpracy, podam przykład zaczerp-

nięty z tradycyjnej sprzedaży (bez wykorzystania Internetu). Na po-

dobnej zasadzie działają np. firmy kosmetyczne Avon,  Oriflame czy 

też  FM Group.  Tutaj partnerów nazywa się konsultantami. W tym 

przypadku również odpowiadają oni za promocję i  sprzedaż towa-

rów.

Można przytoczyć również bardziej zaawansowaną formę współpra-

cy. Chodzi mi o sieć  sklepów „Żabka”. Niestety „Żabka” najczęściej 

mylnie  kojarzona jest  z  franczyzą.  W istocie  „Żabka” to  klasyczny 

przypadek systemu partnerskiego, zwanego też ajencyjnym. Polega 

on na tym, że przedsiębiorca, który przystępuje do systemu partner-

skiego i otwiera punkt sprzedażowy „Żabka” – działa w imieniu wła-

ściciela  całej  sieci  sklepów.  Oznacza  to,  że  przedsiębiorca  nie  jest 

właścicielem towaru, który jest w sklepie, jak w przypadku franczyzy. 

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski

http://www.zlotemysli.pl/%7BPARTNERLINK%7D


TWÓJ WŁASNY PROGRAM PARTNERSKI — Arkadiusz Podlaski

 1.1. Definicja programu partnerskiego
● 10

Przedsiębiorca jest  jedynie „reprezentantem”,  a za  sprzedaż,  którą 

wygeneruje – otrzymuje tylko określoną w umowie prowizję.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku programów partnerskich 

działających w Internecie. Występuje tutaj organizator (twórca) pro-

gramu partnerskiego, który posiada produkt bądź usługę, którą chce 

sprzedawać za pomocą Internetu. Do programu partnerskiego mogą 

przystąpić osoby prawne bądź osoby fizyczne, które będą promowały 

produkt w Internecie. Za dokonanie sprzedaży każdy partner otrzy-

ma stosowną prowizję.

Najpopularniejszym narzędziem, które wykorzystują partnerzy, jest 

zazwyczaj  własna  strona  www.  Dzięki  niej  pozyskują  klientów  na 

dany produkt. A odbywa to się tak, że klient trafia na stronę partnera 

i przegląda  dostępną  ofertę  produktów.  Następnie,  przechodząc 

przez  specjalne  linki  partnerskie,  dokonuje  zakupu  w  docelowym 

sklepie.  Wówczas,  po  dokonanej  transakcji,  partnerowi  należy  się 

prowizja.  Niektóre  programy  partnerskie  umożliwiają  założenie 

przez partnera własnego sklepu internetowego. Wówczas klient do-

konuje zakupu bezpośrednio w sklepie partnera, a nie w sklepie wła-

ściciela programu partnerskiego.

Każdy program partnerski musi mieć swój regulamin. Powinno być 

w nim jasno określone, co partner może, a czego nie. Partner musi 

wiedzieć, jak ma reklamować produkty i pozyskiwać klientów, jakie 

materiały może wykorzystać itp. Tym bardziej, że partner nie ma fi-

zycznego kontaktu z produktem, który poleca innym użytkownikom 

Internetu. Poza wyjątkiem, gdy sam skorzysta z oferty i zakupi pro-

dukt, który chce promować. Wówczas będzie dokładnie wiedział, co 

promuje i będzie mógł poręczyć jakość nawet własnym nazwiskiem.
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 1.2. Historia programów partnerskich

Jednym z pierwszych programów partnerskich na świecie był program 

Associate autorstwa Amazon.com (księgarnia internetowa). Został on 

wprowadzony w lipcu 1996 roku. Rozwiązanie takie bardzo szybko zy-

skało na popularności. Widząc wielki potencjał w programach partner-

skich, firmy zaczęły stosować podobny system z nadzieją na zwiększe-

nie zysków przedsiębiorstwa. Zrobił to chociażby jeden z największych 

rywali Amazon.com – Barnes & Noble, wprowadzając rok później (je-

sienią 1997) własny program partnerski o nazwie  Affiliate Network. 

W chwili, gdy Barnes & Noble miało 30 członków w swoim programie 

partnerskim, Amazon.com miał już ich 15 tysięcy4.

Należy  zadać  sobie  pytanie,  dlaczego  program  partnerski 

Amazon.com cieszył się tak dużą popularnością? Otóż w owym czasie 

jako jeden z nielicznych stwarzał możliwość zarabiania pieniędzy dla 

właścicieli  witryn  internetowych.  Na  przykład  właściciel  witryny 

o zwierzętach  mógł  polecać  internautom  książki  z  asortymentu 

Amazon.com,  jednocześnie  zarabiając  na  zakupach internautów od 

5% do 15% wartości książki. Cała praca właściciela witryny polegała 

na  wstawieniu  odnośników  do  wybranych  pozycji  książkowych  na 

stronie Amazon.com. Jeśli internauta zdecydował się na zakup, wów-

czas właściciel witryny zarabiał należną kwotę w postaci prowizji.

Obecnie Amazon.com posiada wiele wersji językowych swojego skle-

pu  internetowego  w  różnych  krajach  na  świecie  np.:  francuski 

Amazon.fr,  niemiecki  Amazon.de  czy  nawet  japoński  Amazon.jp. 

Dzięki temu zrzesza w swoim programie partnerskim ludzi z całego 

świata. Program partnerski Amazon.com funkcjonuje do dziś i jest 

4 Por.:  Spector  R.,  Amazon.com. Historia  przedsiębiorstwa, które  stworzyło 
nowy model biznesu, Warszawa 2000, s. 150, 151, 174.
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jednym z przykładów dla wielu innych przedsiębiorstw, które wcho-

dzą na internetowy rynek.

 1.3. Wady i zalety programów partnerskich

W zasadzie trudno znaleźć jakieś szczególne wady programów part-

nerskich. Szukając najistotniejszych cech programów partnerskich, 

bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że to zalety znacznie wysuwają 

się na pierwszy plan. Ale zanim do nich przejdziemy, spróbujmy zna-

leźć cechy programów partnerskich, które mogą wpływać negatywnie 

na firmę i stwarzać pewne problemy.

 1.3.1. Wady programów partnerskich

Na pierwszy rzut oka minusem może okazać się trudność we wdroże-

niu takiego programu partnerskiego. Napisanie sprawnie działające-

go  programu  partnerskiego  jest  dla  programisty  nie  lada  wyzwa-

niem. Niektóre błędy wychodzą dopiero później. Jeśli wystartujemy 

z błędnie  działającym  programem  partnerskim,  możemy  bardzo 

szybko zakończyć swoją działalność. Partnerzy bardzo szybko zauwa-

żą wadliwość programu partnerskiego, szczególnie jeśli  błędy będą 

dotyczyły poprawnego naliczania prowizji. Tutaj partnerzy będą bez-

względni i bardzo szybko opuszczą taki program partnerski. Wszak 

wiadomo, że raz stracone zaufanie potem bardzo ciężko odzyskać. 

Dlatego warto przetestować możliwie dokładnie działanie programu 

partnerskiego.

Jeżeli  mamy  standardowy  produkt  i  nie  przewidujemy  żadnych 

udziwnień, lepiej skorzystać z gotowych rozwiązań. Są w Internecie 

dostępne różne darmowe i płatne skrypty programów partnerskich. 

Aby jednak je poprawnie wdrożyć w naszym serwisie, wymagana jest 
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pewna wiedza w tworzeniu i  programowaniu stron internetowych. 

Oczywiście  można też  zatrudnić  zewnętrzną firmę do zbudowania 

i wdrożenia systemu. Jednak wiadomo, że takie rozwiązanie ciągnie 

za  sobą większe koszty.  Warto się  zastanowić,  czy opłaca się  nam 

wdrażać tak kosztowny program partnerski. Trzeba przeanalizować 

sytuację i wyliczyć, kiedy taka inwestycja nam się zwróci i czy jest 

w ogóle opłacalna. Kluczowe znaczenie ma tutaj produkt, który chce-

my sprzedawać.  Niektóre  produkty  lepiej  nadają  się  do  sprzedaży 

z wykorzystaniem programu partnerskiego, a inne mniej, ale o tym 

w kolejnym podrozdziale.

Jednym z minusów może być też fakt, że właściciel programu part-

nerskiego nie powinien reklamować w swoim serwisie innych firm 

ani  uczestniczyć  sam  w  innych  programach  partnerskich.  Chodzi 

o to, że właściciel nie powinien na swojej witrynie promować pro-

duktów  z  innych  programów  partnerskich.  Jeżeli  będzie  to  robił, 

partner może poczuć się oszukany i zrezygnuje ze współpracy. Sam 

jestem uczestnikiem wielu programów partnerskich i wiem, że takie 

działanie nie jest pozytywnie odbierane przez partnerów. Przykłado-

wo, kiedyś przystąpiłem do programu partnerskiego, który sprzeda-

wał abonament na dostęp do serwisu z praktyczną wiedzą do nauki 

języka angielskiego. Właściciel tego programu partnerskiego promo-

wał w swoim serwisie, a także w newsletterach wysyłanych do klien-

tów, różne książki z internetowych księgarń i wydawnictw. Oczywi-

ście to naturalne, że właściciel mając produkt o podobnej tematyce, 

chce zarabiać dodatkowo na sprzedaży książek. Na pierwszy rzut oka 

takie  działanie  zwiększa jego zyski.  Ale  jak to  wygląda na dłuższą 

metę? Ponieważ ja również uczestniczyłem w programach partner-

skich tych samych internetowych księgarń i wydawnictw, zrezygno-

wałem z promowania abonamentu, ponieważ właściciel tego serwisu 

mógł potencjalnie zabierać mi moich klientów na książki. Tym bar-

dziej, że moje główne zyski czerpałem właśnie z programów partner-
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skich tych księgarń i wydawnictw. Nie opłacało mi się zatem ryzyko-

wać utraty klientów na książki, polecając ten abonament. Podobnie 

postąpili zresztą inni partnerzy. Dlatego partnerów należy traktować 

bardzo poważnie i liczyć się z ich zdaniem. Najlepiej, jeśli właściciel 

nie prowadzi żadnych dodatkowych działań komercyjnych na swojej 

stronie, a dochód czerpie tylko i wyłącznie ze sprzedaży swoich pro-

duktów. W końcowym rozrachunku przyniesie to korzyść zarówno 

partnerom, jak i właścicielowi.

Kolejnym kłopotem może okazać się obsługiwanie partnerów. Trzeba 

z nimi podpisać stosowne umowy, wypłacać comiesięczne prowizje 

itd.  Dodatkowo do programu partnerskiego mogą dołączać  osoby, 

które nie mają pojęcia o sprzedaży w Internecie. Wówczas będą wy-

syłać na firmową skrzynkę e-mail mnóstwo zapytań. Mogą mieć wie-

le  problemów i  będą  zwracać  się  z  nimi  do  właściciela  programu 

partnerskiego z prośbą o rozwiązanie ich. Można stracić bardzo dużo 

czasu na  tłumaczenie  partnerom,  co  muszą  robić  i  jak  promować 

produkty. Jeśli się ich zignoruje i nie odpowie na pytania, pewnie nie 

będą mówić przychylnie o takiej firmie i takim programie partner-

skim. Aby dobrze obsłużyć partnerów, najlepiej zatrudnić dodatkową 

osobę, która będzie zajmowała się tylko sprawami partnerów. Jest to 

tzw. menadżer programu partnerskiego. Jeśli firmy nie stać na za-

trudnienie takiej osoby, można zrobić FAQ (ang.  Frequently Asked 

Questions), czyli zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

przez partnerów. Jeśli strony informacyjne będą dobrze przygotowa-

ne  dla  partnerów,  znacznie  zmniejszy  się  ilość  zadawanych  przez 

nich pytań. Można też wprowadzić pewne ograniczenia przystępowa-

nia  do  programu  partnerskiego.  Na  przykład  stworzyć  możliwość 

przystąpienia  do  programu  tylko  firmom.  Akurat  to  rozwiązanie 

może nie być najlepsze, ponieważ wiele osób nieposiadających wła-

snej firmy mogłoby wygenerować bardzo duży dochód. Nie warto się 
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zatem pozbawiać tej możliwości. Oczywiście to zależne jest od pro-

duktu, jaki będzie sprzedawany.

Może wystąpić problem partnerów, którzy nie mają pojęcia o promo-

waniu produktów, nie przeczytają regulaminu i mogą narobić małe-

go bałaganu. Internet często zasypywany jest przez partnerów spa-

mem5,  różnymi materiałami programu partnerskiego w miejscach, 

gdzie nie jest to pożądane. Niektórzy partnerzy bezmyślnie wstawia-

ją wiadomości na forum, reklamując różne produkty. W takich przy-

padkach należy interweniować bardzo szybko. Upomnienie dla part-

nera jest jak najbardziej pożądane, a czasem niezbędne jest nawet 

usunięcie  konta  partnera,  jeśli  sytuacja  się  nagminnie  powtarza, 

a partner nie stosuje się do regulaminu.

 1.3.2. Zalety programów partnerskich

Przejdźmy teraz do zalet programów partnerskich. Jedną z najwięk-

szych zalet jest możliwość wynagradzania partnerów za efekty. Ozna-

cza to, że nie trzeba przeznaczać gigantycznych pieniędzy na reklamę 

produktów. Można w zasadzie rozpocząć działalność z zerem na kon-

cie. Partnerom można płacić dopiero wtedy, gdy coś sprzedadzą. To 

daje ogromny komfort. Nie trzeba martwić się, że koszty będą więk-

sze niż zyski. Wykorzystanie programu partnerskiego jest stosunko-

wo bezpieczne, pozbawione większego ryzyka. Płaci się tylko za kon-

kretne efekty, oddając partnerom stosowną prowizję.

Mało  tego,  wypłata  pieniędzy  partnerom  jest  zazwyczaj  odroczona 

w czasie. Większość programów partnerskich stosuje progi wypłat, np. 

50 zł lub 100 zł. Partner może wypłacić swoje pieniądze dopiero po 

osiągnięciu progu wypłaty. Dzięki temu można poprawić „kondycję” fi-
5 Spam – niechciane wiadomości elektroniczne. Rozprowadzane są najczęściej 
za  pomocą  poczty  elektronicznej,  komunikatorów  internetowych.  Często  też 
wstawiane są na stronach internetowych, w szczególności na forach interneto-
wych.
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nansową firmy. Nie trzeba od razu wypłacać partnerom każdej złotów-

ki, którą zarobią. To oszczędza czas i pozwala gospodarować przez pe-

wien czas określoną sumą pieniędzy, zanim wypłaci się ją partnerom.

Dzięki programowi partnerskiemu można dotrzeć do interesujących 

nisz rynkowych. Bez niego mogłoby to być wręcz niemożliwe. Jak po-

wiedział Hugh Larson, irlandzki milioner:

Wolę mieć 1% z tego, co robi 100 ludzi niż 100% z tego, co robię  

sam. Dlatego oddaję połowę zysku komuś, kto znajdzie za mnie 

klienta na mój produkt.  Wolisz  sam ciężko pracować na sto 

procent swojego zysku czy nic nie robić i mieć połowę? Zakła-

daj  programy partnerskie  i  bądź  w nich  hojny.  Opiekuj  się  

swoimi partnerami, oni są tak jakby twoimi pracownikami, bo 

pracując dla siebie, tworzą twoją fortunę6.

Jako uzupełnienie tej wypowiedzi podam pewien przykład. Załóżmy, 

że ktoś założył witrynę internetową dotyczącą inwestowania na gieł-

dzie. Może tam sprzedawać książki oraz szkolenia na temat inwesto-

wania. Grupą docelową takiej witryny są głównie biznesmeni, którzy 

posiadają pewną nadwyżkę gotówki i chcą skutecznie i w miarę szyb-

ko się wzbogacić. Są to ludzie w wieku 18-50 lat, aktywni i akceptują-

cy  podwyższone ryzyko.  Reklama i  wszelkie  działania  promocyjne 

powinny skupiać się właśnie na tej grupie, gdyż to właśnie takie oso-

by będą generować największy dochód. Sprawą oczywistą jest też to, 

że z tej oferty nie skorzysta wiele innych osób, które nie należą do 

grupy docelowej, a są potencjalnie zainteresowane produktem i mo-

głyby wygenerować dodatkowe zyski. Tu z pomocą przychodzi pro-

gram partnerski. Być może w szeregach partnerów znajduje się ktoś, 

kto posiada serwis dla studentów. Partner ten, który posiada zaufa-

nie swoich czytelników – może zarekomendować im produkt doty-

czący  inwestowania.  Wówczas,  dzięki  programowi  partnerskiemu, 

6 Woźny T., Tydzień z milionerem, Gliwice 2007, s. 63.
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można dotrzeć ze swoją ofertą do kolejnej grupy – w tym przypadku 

studentów. Pewnie nie znajdzie się wielu, którzy skorzystają z oferty, 

ale niech to będzie kilka osób. To oznacza dla firmy dodatkowe zyski. 

Wśród partnerów może się znaleźć osoba, która na przykład posiada 

serwis dla osób lubiących podróżować. Taki partner z kolei może za-

mieścić na swojej stronie reklamę w stylu: „jak zdobyć pieniądze na 

swoją wymarzoną podróż po świecie?”. W ten sposób powiększa się 

grupa potencjalnych klientów. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. 

Im więcej lojalnych partnerów posiada firma, tym większe zyski bę-

dzie miała, ponieważ dzięki nim dociera ze swoją ofertą do większej 

liczby osób. A im więcej osób zapozna się z ofertą, tym szanse na zy-

ski są większe.

Program partnerski pomaga docierać do wielu osób, potencjalnie zain-

teresowanych danymi produktami. Ale to nie wszystko. Program part-

nerski pomaga w szybki sposób zbudować wizerunek i podnosić rozpo-

znawalność  marki.  Przykładem  może  być  serwis  aukcyjny  Allegro 

(www.allegro.pl).  Marka Allegro ma dziś tak silną pozycję na rynku 

przede wszystkim dzięki programowi partnerskiemu. Partnerzy aktyw-

nie promowali  ten serwis,  otrzymując 10 groszy za każde kliknięcie 

w banner. W pewnym czasie bannery Allegro stały się tak popularną 

formą zarobku, że można było je spotkać w wielu internetowych serwi-

sach. To właśnie dzięki programowi partnerskiemu Allegro jest dziś 

niekwestionowanym liderem serwisów aukcyjnych na rynku polskim.

 1.4. Produkty nadające i nienadające się do 

programów partnerskich

Pierwsze programy partnerskie powstawały, opierając się na sprze-

daży książek. Przytoczony przeze mnie przypadek Amazon.com i jego 
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konkurenta  świadczą,  że  programy  partnerskie  mogą  spokojnie 

funkcjonować  na  tym  polu.  Podam  jeszcze  bardziej  interesujący 

przykład.  Młody polski  przedsiębiorca, Kamil Cebulski,  dorobił  się 

właśnie na internetowych księgarniach. To książki były produktami, 

które przede wszystkim sprzedawał za pomocą swoich programów 

partnerskich. Idąc dalej tym tropem, można równie dobrze sprzeda-

wać płyty CD, DVD, filmy, gry, narzędzia domowe i ogrodnicze, za-

bawki dla dzieci, przyrządy sportowe, urządzenia RTV i AGD. Można 

sprzedawać praktycznie wszystko. Amazon.com nie sprzedaje już tyl-

ko książek. W serwisie tym można kupić praktycznie wszystkie wy-

mienione przeze mnie wyżej rzeczy.

Faktem jest, że najwięcej można zarobić na produktach niematerial-

nych. Wówczas można narzucać wysoką marżę. Zarówno właściciel 

produktu,  jak  i  partner  mogą  o  wiele  więcej  zarobić  na  nich  niż 

w przypadku tradycyjnych produktów, jakimi są np. książki. Gdy star-

tował Amazon.com, Internet był  jeszcze w powijakach. Dziś można 

wdrażać skomplikowane systemy, które automatyzują proces sprze-

daży.  Jeżeli  produkt  jest  elektroniczny,  to  system sam zajmuje  się 

sprzedażą i wysyłką produktu do klienta, bez ingerencji człowieka.

W przypadku produktów niematerialnych partnerzy  mogą zarobić 

nawet do 50% jego ceny, a czasem jeszcze więcej. To daje ogromną 

motywację i duże możliwości zarobku dla partnerów, dlatego chętnie 

będą  promowali  takie  produkty.  Obecnie  najlepiej  sprzedają  się: 

ebooki,  audiobooki,  kursy i  szkolenia internetowe,  abonamenty za 

dostęp do serwisu itp.

 1.4.1. Książki elektroniczne (ebooki, audiobooki)

Ebooki  i  audiobooki  to  elektroniczna  forma tradycyjnych książek. 

W przypadku publikacji elektronicznych koszty produkcji są bardzo 

niskie. Nie ponosi się żadnych nakładów finansowych na papier, wy-
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druk ani magazynowanie. Ebooki i  audiobooki przechowuje się na 

dysku  twardym  komputera  bądź  innych  nośnikach  pamięci.  Aby 

zwiększyć nakład publikacji elektronicznych wystarczy je skopiować. 

Dzięki  temu  można  znacznie  zwiększyć  prowizję  dla  partnerów. 

Wówczas staje się do dla nich bardziej atrakcyjne, ponieważ mogą 

więcej zarobić.

Przykładami takich serwisów z elektronicznymi publikacjami i pro-

gramem  partnerskim  są:  Złote  Myśli  (www.zlotemysli.pl),  Nexto 

(www.nexto.pl),  Escape  Magazine  (www.escapemagazine.pl)  oraz 

Dobry Ebook (www.dobryebook.pl).

 1.4.2. Kursy i szkolenia internetowe

W tym przypadku autor tworzy na przykład jakiś kurs internetowy. 

Mogą to być materiały udostępniane dla klienta na stronie www (na-

grania video, audio, grafiki, tekst). Kurs może być również wysyłany 

za  pomocą wielokrotnego autorespondera7.  Klient  wówczas będzie 

otrzymywał  kolejne  lekcje  kursu  na  swoją  skrzynkę  e-mail.  Istotą 

kursu internetowego jest to, że jest tworzony przez autora tylko je-

den raz. Następnie można go wielokrotnie sprzedawać. Klient nato-

miast nie ponosi niepotrzebnych kosztów dojazdu na kurs. Wszyst-

kie niezbędne materiały do przebycia kursu ma na ekranie swojego 

monitora.  W  tradycyjnym  kursie  taka  sytuacja  nie  mogłaby  mieć 

miejsca, ponieważ autor zarabiałby tylko jednorazowo na danej edy-

cji kursu. Jeśli chciałby zarobić po raz kolejny, musiałby zorganizo-

wać kolejną edycję. Internet daje nam możliwość wielokrotnego dys-

trybuowania tego samego kursu. W przypadku szkoleń sytuacja jest 

bardzo  podobna.  Raz  nagrane  szkolenie  może  być  sprzedawane 

w postaci plików komputerowych, np. na nośnikach DVD.

7 Wielokrotny autoresponder – system do automatycznej wysyłki kolejnych wia-
domości e-mail.
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Autor takiego kursu bądź szkolenia przykładowo może otrzymywać 

20% od sprzedaży, partner 40%, a właściciel serwisu internetowego 

i programu partnerskiego pozostałe 40%, jednocześnie przeznacza-

jąc część zysków na pokrycie kosztów. Oczywiście dobór wysokości 

prowizji to sprawa indywidualna. Jeżeli autor jest znany – być może 

będzie chciał negocjować wyższą prowizję za swój kurs czy szkolenie. 

Należy przede wszystkim uwzględnić koszty związane z wprowadze-

niem szkolenia do sprzedaży i jego obsługi. Po uwzględnieniu kosz-

tów trzeba ustalić odpowiednie prowizje dla poszczególnych osób.

Przykładami takich serwisów ze szkoleniami internetowymi i progra-

mem  partnerskim  są  Ekademia  (www.ekademia.pl)  oraz  Prestin 

(www.prestin.pl).

 1.4.3. Abonamenty za dostęp do serwisu 
internetowego

Często tworzone są również serwisy internetowe, do których dostęp 

jest płatny. Płaci się tzw. abonament. Na tej zasadzie działa m.in.. 

CzasNaEBiznes (www.cneb.pl). Jest to serwis z praktycznymi wska-

zówkami dla małych i średnich e-biznesów. Jeżeli chcemy skorzystać 

z jego zasobów informacyjnych,  to możemy opłacić  abonament na 

dany okres, w zależności od tego, jak długo chcemy korzystać z ser-

wisu.  Innym przykładem może być serwis do nauki języka angiel-

skiego – Słownictwo (www.slownictwo.pl).  Serwis ten skupia spo-

łeczność, która chce aktywnie i  skutecznie uczyć się języka angiel-

skiego. Aby wejść do tej społeczności i skorzystać z wiedzy zawartej 

na stronie, trzeba opłacić abonament.

Przykładami takich serwisów z płatnym abonamentem i programem 

partnerskim  są  CzasNaE-biznes  (www.cneb.pl),  Mega  Biznes 

(www.megabiznes.pl), Słownictwo (www.slownictwo.pl).
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 1.4.4. Inne produkty

Wiele  produktów  materialnych  również  nadaje  się  do  programu 

partnerskiego.  Tradycyjne  szkolenia  również  mają  spory  potencjał 

sprzedaży w Internecie. Jednym z przykładów skutecznie działające-

go programu partnerskiego w ramach tradycyjnych szkoleń jest ser-

wis FTS Fesnak Treningi Szkolenia (www.fts.pl). Partnerzy zarabiają 

tam wysokie prowizje, ponieważ cena tych szkoleń to ponad dwa ty-

siące złotych. Tak więc organizator może podzielić się znaczną czę-

ścią zysku z partnerami. Można powiedzieć, że rynek szkoleń w In-

ternecie w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Wraz z ko-

lejnymi latami, tego typu szkoleń będzie przybywać, gdyż jest tam 

dużo pieniędzy do wzięcia i wciąż niewielka konkurencja.

Duża prowizja dla partnera wcale nie oznacza od razu sukcesu dane-

go produktu.  Partnerzy będą chętnie promowali  produkt,  za który 

mają wysoką prowizję, ale jeżeli produkt będzie się słabo sprzedawał, 

to  można  się  spodziewać,  że  szybko  się  zniechęcą  i  zrezygnują 

z uczestnictwa w takim programie partnerskim.

Podsumowując,  najwięcej  zarabia  się  na  produktach  wirtualnych 

(elektronicznych), które można wielokrotnie sprzedawać bez dodat-

kowych kosztów. Opłaca się sprzedawać produkty z wysoką marżą – 

nie tylko w wersji elektronicznej, bo równie skutecznie działają w In-

ternecie na przykład firmy jubilerskie. Również z zyskiem, ale może 

nieco  mniejszym,  można  działać  w  innych  branżach  takich  jak 

odzież, gastronomia itp.

W tym rozdziale zostały omówione najważniejsze cechy programów 

partnerskich. Wiele internetowych przedsiębiorstw w ogóle nie sły-

szało  o  możliwościach,  jakie  niesie  ze  sobą  wdrożenie  programu 

partnerskiego.  W następnym rozdziale zatem opiszę,  jak powinien 

wyglądać program partnerski od strony technicznej.
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  2. Budowa programu partnerskiego2. Budowa programu partnerskiego

Tak jak pisałem w pierwszym rozdziale, budowa sprawnie działające-

go  programu  partnerskiego  jest  niezwykle  trudna  i  czasochłonna. 

W najbliższym  podrozdziale  przejrzymy  dostępne  rozwiązania  na 

rynku i sprawdzimy, które okażą się najkorzystniejsze.

 2.1. Oprogramowanie programu 

partnerskiego 

Skrypt obsługujący program partnerski można napisać samemu od 

nowa. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli nie mamy 

na tyle umiejętności, to wypada skorzystać z gotowych rozwiązań do-

stępnych na rynku. W Internecie można znaleźć również proste, dar-

mowe skrypty programów partnerskich. Są też płatne i bardziej za-

awansowane.  Poniżej  opiszę kilka możliwości  pozyskania oprogra-

mowania programu partnerskiego.

 2.1.1. Napisanie programu partnerskiego od nowa

Program partnerski można napisać od zera, tak aby był idealnie po-

wiązany z serwisem sprzedażowym. Jeżeli dana platforma sprzeda-

żowa  jest  niestandardowa  i  wymaga  wprowadzenia  niestandardo-

wych  rozwiązań  –  najlepiej  zatrudnić  dobrego  programistę,  który 

zajmie się wszystkim od A do Z. Jest to rozwiązanie dosyć kosztow-

ne, ale wtedy mamy pewność, że program partnerski będzie najlepiej 

przystosowany do naszego serwisu internetowego. Prawdopodobnie 
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nie uda się od razu napisać idealnie działającego programu partner-

skiego, dlatego też będzie on wymagał późniejszych modyfikacji.

 2.1.2. Gotowe skrypty programów partnerskich

W Internecie  można znaleźć wiele  gotowych skryptów programów 

partnerskich.  Jednym z  nich  jest  wielokrotnie  przytaczany  przeze 

mnie  program  partnerski  Amazon.com.  Można  pobrać  darmową 

wersję tego programu, który jest dostępny pod nazwą Associate-O-

Matic Lite8.  Więcej skryptów programów partnerskich można zna-

leźć na przykład na stronie Hot Scripts (www.hotscripts.pl)9.

Ciekawą  alternatywą  jest  też  rozwiązanie  dostarczone  przez  firmę 

Netina  (www.netina.pl).  Można  tam zakupić  profesjonalny,  polski 

skrypt programu partnerskiego. Podstawowa wersja jednopoziomo-

wego programu partnerskiego kosztuje 2900 złotych netto10 i rośnie 

wraz ze wzrostem ilości poziomów i elementów dodatkowych na za-

mówienie.

Program  partnerski  dostarczany  przez  firmę  Netina  jest  bardzo 

przejrzysty. Przez specjalny panel można samemu ustawić wysokość 

prowizji,  progi  wypłat,  treść  e-maila  powitalnego  dla  partnerów, 

ważność cookie11 itp. Są też dostępne statystyki, które pomogą nam 

w sprawnym zarządzaniu programem partnerskim. Z tego rozwiąza-

nia  skorzystały  między  innymi  takie  serwisy  jak:  Psychorada 

(www.psychorada.pl),  Synergia  (www.synergia.org.pl),  Diores 

(www.diores.pl) oraz Przeznaczeni (www.przeznaczeni.pl).

8 Associate-O-Matic Lite, program partnerski Amazon.com, 
http://www.hotscripts.pl/produkt-2447.html.
9 Hot Scripts, skrypty programów partnerskich, http://www.hotscripts.pl/PHP/
Skrypty-i-komponenty/Programy-partnerskie.
10 Cena aktualna na dzień 31 kwietnia 2009 roku.
11 Cookie – niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika 
danego serwisu. W tym przypadku służy do identyfikacji partnera, dzięki które-
mu dokonała się sprzedaż produktu.
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 2.1.3. Sieci partnerskie

Kolejnym rozwiązaniem jest  przyłączenie się  do sieci  partnerskiej. 

W obrębie takiej sieci zazwyczaj dostajemy gotowe rozwiązania im-

plementacji programu partnerskiego. Wystarczy określić, za co bę-

dziemy płacić partnerom i ustalić szczegóły. Przykładem może być 

międzynarodowa  sieć  TradeDoubler  (www.tradedoubler.com).  Na 

ich stronie  można przeczytać  następującą  treść:  „TradeDoubler  to 

paneuropejska  firma  marketingu  cyfrowego  działająca  w  modelu 

płatności za efekt, oferująca gamę produktów i usług optymalizują-

cych Twój zwrot z inwestycji”.

Interesującym przykładem jest również polska sieć programów part-

nerskich  ProPartner  (www.propartner.pl).  Cały  proces  wdrożenia 

programu partnerskiego możemy przeprowadzić wraz z konsultan-

tem i dokładnie omówić kolejne etapy wdrożenia. Koszt przystąpie-

nia do sieci to tylko 299 złotych netto12.  To jest w zasadzie jedyna 

opłata, którą należy uiścić na początku wdrożenia systemu. Później 

już tylko płacimy za efekty. Najpierw należy ustalić prowizję dla na-

szych partnerów. Dodatkowo musimy zapłacić sieci ProPartner 20% 

od zarobków partnerów, którzy wygenerowali sprzedaż. Dla przykła-

du:  jeżeli  firma sprzedała  swoje produkty  z  pomocą partnerów za 

1000 zł, a prowizję partnerską ustaliła na 10%, to 100 zł trzeba oddać 

partnerom  a  20  zł  sieci  ProPartner.  Można  powiedzieć  więc,  że 

z 1000 zł  firma oddaje  120 zł  na obsługę programu partnerskiego 

i wypłacenie prowizji. Dodatkowo warto zaznaczyć, że cały czas moż-

na otrzymać wsparcie techniczne i bezpłatną pomoc przy wszelkich 

problemach związanych z  programem partnerskim.  Nie  trzeba się 

też martwić o rozliczenia z partnerami, bowiem odpowiedzialna jest 

za to sieć ProPartner. Taki układ jest niezwykle korzystny, a ryzyko 

znikome. Inwestujemy zaledwie 299 zł netto, potem płacimy już tyl-

ko za efekty. Zanim jednak przystąpi się do jakiejkolwiek sieci part-
12 Cena aktualna na dzień 31 kwietnia 2009 roku.
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nerskiej, należy sprawdzić aktualne zasady jego wdrożenia i podli-

czyć koszty, które będzie trzeba ponieść.

 2.2. Formy wynagradzania partnerów

Partnerzy wynagradzani są na dwa możliwe sposoby: otrzymują pro-

wizję od sprzedaży produktu bądź stałą stawkę za wykonanie okre-

ślonej akcji przez klienta.

 2.2.1. Prowizja od sprzedaży

Jest  to  najpopularniejsza  forma  wynagradzania  partnerów.  Celem 

partnera jest, aby klient dokonał zakupu. Za zakup partner otrzymu-

je stosowną prowizję. Rozwiązanie takie jest bardzo uczciwe zarówno 

dla właściciela programu partnerskiego, jak i partnerów. Właściciel 

płaci partnerom dopiero wtedy, gdy sam zarobi. Nie ma tu w zasa-

dzie możliwości, aby właściciel stracił jakiekolwiek pieniądze. Jeżeli 

po odliczeniu wszystkich kosztów i prowizji dla partnerów właściciel 

wciąż zarabia, to pozostaje tylko jeszcze bardziej zmotywować part-

nerów i skupić się na promocji programu partnerskiego. Im więcej 

zarabiają  partnerzy  –  tym  więcej  zarabia  właściciel.  Prowizja  od 

sprzedaży stosowana jest w większości programów partnerskich, dla-

tego też w dalszej części książki będę odwoływał się głównie do tej 

formy wynagradzania partnerów.

 2.2.2. Stała stawka za wykonanie określonej akcji 
przez klienta

Chodzi o akcję, która nie prowadzi bezpośrednio do sprzedaży. Part-

ner może dostać wynagrodzenie na przykład za działania klienta ta-

kie jak: kliknięcie w banner lub link, rejestracja w serwisie, zapis na 

biuletyn oraz inne działanie ustalone w regulaminie. Jest to zdecydo-
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wanie bardziej ryzykowne rozwiązanie niż w przypadku pierwszym. 

Płacimy na przykład partnerom już za skierowanie użytkownika na 

nasz serwis. Jeżeli klient nic nie kupi, a tylko kliknie w banner, to 

niewiele będziemy mieli z tego zysku. Celem naszej działalności jest 

przecież sprzedaż i  generowanie zysku. W tym przypadku płacimy 

partnerom przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu przez klienta, 

więc musimy się liczyć z tym, że spoczywa na nas duże ryzyko. Bar-

dzo trudno jest bowiem wycenić poszczególne akcje dokonane przez 

klientów. Są od tego oczywiście nieliczne wyjątki. Na przykład firmy, 

które gromadzą bazy adresów e-mail i zarabiają na tym, że udostęp-

niają swoje bazy innym firmom. W takim przypadku łatwiej wycenić 

pozyskanie nowego adresu e-mail przez partnera, choć i tak nie jest 

to takie znowu oczywiste.

 2.3. Identyfikacja partnerów i naliczanie 

prowizji

Każdy program partnerski musi poprawnie identyfikować i naliczać 

partnerom prowizje. Jest to niezwykle istotny element i każda uster-

ka w tym zakresie będzie bardzo negatywnie odebrana przez partne-

rów.  Dlatego  trzeba  stworzyć  optymalne  warunki,  które  będą 

uwzględniać  zarówno  interes  właściciela  programu  partnerskiego, 

jak i jego uczestników.

Każdy partner musi mieć swój numer identyfikacyjny. Polecanie pro-

duktów przez partnera odbywa się najczęściej poprzez dodanie takie-

go  numeru  do  adresu  strony  z  produktem.  Może  to  wyglądać  na 

przykład tak:

http://www.strona-produktu.pl/?s=557
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gdzie „?s=557” jest elementem dodanym przez partnera.

Najpewniejszym sposobem rozpoznania  klienta  jest  wykorzystanie 

plików cookies. Tak jak już wcześniej wspomniałem, cookie jest to 

plik zapisywany na komputerze użytkownika. Pojawia się on w mo-

mencie  kliknięcia  w  link  partnerski.  W  pliku  zapisuje  się  numer 

identyfikacyjny partnera i dzięki temu plikowi system wie, któremu 

partnerowi  naliczyć  prowizję.  Według  serwisu  Ranking 

(www.ranking.pl) polscy użytkownicy Internetu akceptują cookie na 

poziomie 98,7%13. Cookie jest najlepszym znanym obecnie rozwiąza-

niem, ponieważ można między innymi ustalić  jego datę ważności. 

Data ważności plików cookies może być dowolnie wyznaczona przez 

właściciela  programu  partnerskiego.  Jeżeli  data  ważności  cookie 

ustalona jest na przykład na 10 lat, oznacza to, że użytkownik może 

wrócić do serwisu nawet za rok, dwa czy trzy lata i jeżeli kupi dany 

produkt,  to  partner  otrzyma prowizję.  Klient może się  decydować 

przez 10 lat, a partner i tak dostanie prowizję. Oczywiście użytkow-

nik może sformatować swój twardy dysk i wówczas plik cookie zosta-

nie usunięty. W takim przypadku partner nie otrzyma prowizji, po-

nieważ użytkownik nie będzie miał zapisanego na swoim komputerze 

pliku cookie, który pozwoliłby na przypisanie klienta do danego part-

nera. Mimo wszystko programy partnerskie wykorzystujące pliki co-

okies i  dające im długą datę ważności są niezwykle atrakcyjne dla 

partnerów.

13 Ranking, www.ranking.pl, (31.03.2009).
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 2.4. Jednopoziomowy lub wielopoziomowy 

program partnerski

Programy partnerskie możemy podzielić na jednopoziomowe i wielo-

poziomowe. Program jednopoziomowy polega na tym, że partner po-

leca tylko i wyłącznie produkty klientom i za to dostaje odpowiednie 

prowizje. Program wielopoziomowy to taki, w którym można budo-

wać struktury partnerów. Jeśli jakieś osoby zapiszą się do danego pro-

gramu partnerskiego z  czyjegoś  polecenia,  to  zostaną one na  stałe 

przypisane do tej osoby. Od tej pory będzie ona czerpała również zyski 

od zarobków swoich partnerów. Jest to tzw. MLM (z ang. Multi Level 

Marketing) – marketing wielopoziomowy. Jeśli dany partner zbuduje 

odpowiednio liczną grupę współpracowników i zmotywuje ich do pra-

cy, to może ona przynieść naprawdę potężne dochody pasywne14.

Przykłady  jednopoziomowych  programów  partnerskich:  Helion 

(http://program-partnerski.helion.pl),  Onepress  (http://program-

partnerski.onepress.pl).  Przykłady  wielopoziomowych  programów 

partnerskich:  Złoty  Program  Partnerski  (www.pp.zlotemysli.pl)  – 

dwa poziomy, FTS Fesnak Treningi Szkolenia (www.fts.pl) – trzy po-

ziomy, CnebPoints (www.cnebpoints.com) – pięć poziomów.

Budowa sprawnie działającego programu partnerskiego jest niezwy-

kle istotna, dlatego trzeba dokładnie przemyśleć, które rozwiązanie 

wybrać. Im lepiej będzie działać program partnerski, tym partnerzy 

będą chętniej do niego przystępować. Szczególnie należy zadbać o to, 

aby prowizje partnerskie były dokładnie naliczane. Teraz, gdy mamy 

już zbudowany program partnerski  trzeba odpowiednio go wypro-

mować wśród naszych potencjalnych współpracowników.

14 Dochód pasywny – stały dochód bez stałego zaangażowania własnej pracy. Sy-
tuacja, w której partner nie musi pracować, aby zarabiać pieniądze. Zyski czer-
pie na przykład dzięki innym partnerom, którzy są jego współpracownikami. 
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  3. Rozwój i promocja programu3. Rozwój i promocja programu  
partnerskiegopartnerskiego

 3.1. Start programu partnerskiego

Aby program partnerski  już  na samym początku generował  zyski, 

trzeba dotrzeć do jak największej liczby aktywnych partnerów. Moż-

na to robić na wiele różnych sposobów. Poniżej opiszę jedną z cie-

kawszych kampanii marketingowych, przeprowadzoną przez właści-

cieli programu partnerskiego Nextranet.

 3.1.1. Start programu partnerskiego Nextranet 
(www.nextranet.pl)

Na  początku  września  2007  roku  wystartował  serwis  internetowy 

„Otwieramy” (www.otwieramy.pl). Promowany był tajemniczymi ha-

słami w stylu: „nowa era zarabiania w Internecie”, „pierwsi zarobią 

najwięcej”. Na stronie znajdował się tylko panel do rejestracji i logo-

wania użytkowników. Użytkownik mógł się zarejestrować w serwisie 

i otrzymać  specjalny  link  ze  swoim  identyfikatorem  (ID)  partner-

skim. Tak otrzymany link mógł promować na wiele różnych sposo-

bów,  wśród  swoich  znajomych  i  innych  użytkowników  Internetu. 

Chodziło o zebranie jak największej ilości poleconych użytkowników. 

To właśnie od tych poleconych użytkowników (tzw. drugi poziom) 

miało się zarabiać w przyszłości pieniądze. W zasadzie to na razie 

wszystko, co można było na początku zrobić – polecać serwis i zbie-

rać użytkowników na swój drugi poziom. Z tego, co się dowiedziałem 

w tamtym czasie od organizatorów tego przedsięwzięcia, to to, że ma 
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to być jakiś duży projekt.  W jego realizację zostało zainwestowany 

ponad milion złotych. Miał to być zupełnie unikalny system zarabia-

nia  pieniędzy  przez  Internet.  Z  racji  tego,  że  organizatorem  tego 

przedsięwzięcia był Netpress Digital,15 można było się domyślać, że 

chodzi  o  dystrybucję  cyfrowych treści.  Po  około  miesiącu  powstał 

blog, na którym organizatorzy informowali o swoich poczynaniach, 

uchylając z każdym dniem rąbka tajemnicy.

22 listopada 2007 roku rozpoczęło się odliczanie oficjalnego startu 

serwisu, który mieli promować partnerzy. Już wiadomo było, że sta-

nie on pod adresem (www.nexto.pl). Akcja „otwieramy”, która pro-

mowała  całe  przedsięwzięcie,  uzbierała  już  117 649  partnerów16. 

Trzeba przyznać, że jest to rewelacyjna liczba i wielki sukces dla pro-

gramu partnerskiego. Główną przyczyną tak rewelacyjnego wyniku 

jest wykorzystanie marketingu wirusowego17, wykorzystanie ludzkiej 

ciekawości i obiecanie partnerom łatwych zarobków.

A jak jest naprawdę z tymi łatwymi zarobkami? Gdy program part-

nerski (oficjalnie już funkcjonujący pod nazwą „Nextranet”) działał 

od ponad pół roku, można było śmiało stwierdzić, że aż tak łatwo się 

wcale nie zarabia. Znalazła się solidna grupa partnerów, która zaczę-

ła generować coraz większe sumy pieniędzy. Sprawą oczywistą jest 

też  fakt,  że  zdecydowana większość  partnerów nie  zarobi  tam nic 

albo marne grosze. Zresztą widać to już było w trakcie kampanii pro-

mocyjnej. Po wpisach partnerów na blogu można było odnieść wra-

żenie, że sporo partnerów jeszcze nie rozumie, po co się zapisała do 

akcji  i  po co polecała stronę.  Chyba dosyć naiwnie przyjęli  slogan 

15 Netpress Digital – firma zajmująca się produkcją cyfrowych publikacji oraz ich 
promocją i sprzedażą, www.netpress-digital.com.
16 117 649 partnerów (stan na 24 listopada 2007 roku).
17 Marketing wirusowy – polega na stworzenia sytuacji, w której klienci / partne-
rzy w szybkim tempie przekazują między sobą informacje o danym produkcie. 
„Wirus” ma dotrzeć do jak największej liczby osób, tak aby każdy zainteresowa-
ny usłyszał o produkcie.
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„nowa  era  zarabiania  w  Internecie”  i  wierzyli,  że  pieniądze  same 

zgromadzą się na ich kontach. Niemniej kampania ta była niezwykle 

udana, o czym świadczą dane przedstawione poniżej.

Jak pisze prezes Netpress Digital, Bartłomiej Roszkowski:

Budżet kampanii: nie więcej niż 7 tys. PLN, dotarcie do ok. 1,9  

mln unikalnych użytkowników na http://www.otwieramy.pl  

oraz  140 tys.  osób  zarejestrowanych.  Skutek:  ponad 13  tys.  

osób  potwierdziło  rejestrację  na  stronie  http://www.nextra-

net.pl, a ponad 6300 założyło swoje internetowe sklepy.18

Opisany przeze mnie przykład startu programu partnerskiego Ne-

xtranet daje do myślenia. Z pewnością start i początkowa promocja 

tego programu partnerskiego odniosła wielki sukces. Nie uniknięto 

jednak kilku błędów, które miały negatywny wpływ na rozwój tego 

programu.  Przede  wszystkim  kampania  trwała  zbyt  długo.  Wielu 

partnerów zniechęciło się do promowania i zaczęło negatywnie od-

nosić się do tego programu partnerskiego. Na minus trzeba również 

zaliczyć konieczność przerejestrowania się na pewnym etapie z jed-

nego  serwisu  do  drugiego  Mimo  wszystko  program  partnerski 

Nextranet jest jednym z lepiej przygotowanych programów i w dal-

szej części pracy będę się jeszcze odwoływał do przytoczonego przeze 

mnie przykładu.

 3.2. Wiarygodność programu partnerskiego

Z całą pewnością trzeba zadbać o wiarygodność programu partner-

skiego. Na wiarygodność wpływa kilka istotnych elementów. Jeżeli 

nie spełnimy kilku podstawowych kryteriów, wówczas żaden partner 

nawet nie zainteresuje się naszym programem.
18 Forum Nextranet, www.nextranet.pl.
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Zdecydowana większość partnerów zwraca uwagę na takie rzeczy jak:

1. naliczanie  prowizji  (ważność  cookie)  –  im  dłuższa  ważność 

cookie, tym większa szansa na to, że partner zechce zarejestro-

wać się do takiego programu partnerskiego;

2. zyski  firmy i  zarobki  partnerów – partnerzy chętnie  dowiedzą 

się, ile zarabiają najlepsi partnerzy, gdyż jest to dość konkretny 

wskaźnik, ile można zarobić w danym programie partnerskim;

3. asortyment, ilość produktów, tematyka – im więcej produktów 

oferuje program partnerski  tym większa szansa na pozyskanie 

większej ilości partnerów, rodzaj oferowanych produktów rów-

nież jest niezwykle istotny;

4. wsparcie dla partnerów, materiały szkoleniowe i  edukacyjne – 

panel programu partnerskiego powinien być zrozumiały i prosty 

w obsłudze, dodatkowo każdy partner powinien bez trudu odna-

leźć materiały edukacyjne, aby wiedzieć, jak promować poszcze-

gólne produkty;

5. bariery przystąpienia do programu – niektóre programy stwa-

rzają  różne  bariery  przystąpienia  do  programu  oraz  ustalają 

dziwne zapisy w regulaminie, partnerzy unikają takich progra-

mów partnerskich;

6. wypłacalność – czy firma jest uczciwa i regularnie wypłaca pro-

wizje swoim partnerom.

 3.3. Kontakt z partnerami

Jednym z  najważniejszych elementów dobrego programu partner-

skiego jest stały kontakt z partnerami. Sam uczestniczę w wielu pro-

gramach partnerskich i najwięcej zarabiam właśnie w tych, w któ-

rych prowadzący dany program partnerski są ze mną w stałym kon-

takcie. I nie chodzi tutaj koniecznie o kontakt jeden na jeden. Komu-
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nikować się z partnerami można masowo za pomocą kilku sposobów, 

na przykład bloga czy poczty elektronicznej (wysyłanie mailingów).

 3.3.1. Blog

Blog jest jednym z elementów, bez którego trudno wyobrazić sobie 

sprawnie funkcjonujący program partnerski. Na blogu powinny po-

jawiać się wszelkie aktualne informacje, które mogą przydawać się 

partnerom. Powinny pojawiać się z wyprzedzeniem notki o wprowa-

dzeniu  na  przykład  nowych  produktów do  oferty.  Partnerzy  mają 

wówczas czas  na  zapoznanie  się  z  tymi  produktami i  mogą lepiej 

przygotować  się  do  ich  premiery  i  skutecznej  promocji.  Wszelkie 

zmiany, dodatkowe materiały i wskazówki powinny pojawiać się wła-

śnie na blogu. Nowe wpisy na blogu powinny pojawiać się najlepiej 

kilka razy w tygodniu. Jeden wpis na tydzień – to absolutne mini-

mum. Oczywiście jeżeli w programie partnerskim nie dzieje się nic 

wartego uwagi – to najlepiej wstrzymać się z pisaniem. Każdy wpis 

powinien nieść wartościową informację dla partnerów.

Jeśli nie blog, to może chociaż coraz popu-

larniejszy ostatnimi czasy BLIP (bardzo lu-

bię informować przyjaciół)19. Można powie-

dzieć,  że  jest  to  uproszczona  forma  bloga. 

Zamiast dłuższych wpisów, publikujemy po 

prostu  krótkie  wiadomości,  które  w jednej 

chwili  dotrą  do naszych partnerów.  Z tego 

rozwiązania korzysta na przykład Złoty Pro-

gram  Partnerski  (http://pp.zlotemysli.pl)20 

– patrz rysunek obok. Widzimy, że partne-

rzy są informowani o wszelkich zmianach na 

19 Blip (bardzo lubię informować przyjaciół), http://blip.pl.
20 Złoty Program Partnerski (program partnerski wydawnictwa „Złote Myśli” – 
www.zlotemysli.pl).
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stronie,  nowych  publikacjach,  promocjach  itp.  Jednym  słowem 

w BLIP-ie  powinniśmy  publikować  króciutkie,  zwięzłe  informacje, 

które przydadzą się partnerom w promowaniu produktów.

 3.3.2. Poczta elektroniczna (mailingi)

E-mail to jeden z najpopularniejszych form kontaktu w Internecie. 

Również w przypadku programów partnerskich e-mail do partnera 

jest bardzo ważny. Przy czym nie trzeba pisać bezpośrednio do każ-

dego partnera z osobna. Są specjalnie systemy do wysyłki mailingów, 

które wysyłają wiadomości masowo. Wystarczy napisać jeden e-mail 

i wysłać go za pomocą odpowiedniego programu do wszystkich part-

nerów.

W mailingach można informować o wszystkich nowościach w pro-

gramie partnerskim, wysyłać materiały potrzebne do promocji. Moż-

na też wszystko publikować na blogu, a w mailingu informować o no-

wym wpisie i użytecznych informacjach.

 3.4. Narzędzia partnerskie i środki reklamy 

internetowej

Partnerom należy  umożliwić  jak  najwięcej  sposobów na promocję 

firmy i produktów. Każdy partner ma inne przyzwyczajenia i sposoby 

na promocję. Im więcej narzędzi partnerskich i środków reklamy in-

ternetowej im się udostępni, tym lepiej. Oto kilka możliwych sposo-

bów.
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 3.4.1. Generator linków

Linki tekstowe to absolutna podstawa. Są najskuteczniejsze i mogą 

być  w  dowolny  sposób  wykorzystane  przez  partnerów.  Partnerzy 

mogą umieszczać linki tekstowe w wielu miejscach. Mogą zamiesz-

czać je na stronach www, forach internetowych, e-mailach, przekazy-

wać  je  za  pomocą  komunikatorów internetowych  (np.  gadu-gadu, 

skype) itp.

 3.4.2. Materiały graficzne (bannery, okładki, 
prezentacje)

Oprócz linków tekstowych warto również przygotować różne grafiki, 

wizualizacje produktów i bannery. Co prawda, jeśli chodzi o sprze-

daż, to bannery są mało skuteczne. Spełniają one rolę bardziej budo-

wania  świadomości  marki.  Ich  klikalność  (CTR  –  Click-Through 

Rate)21 nie przekracza zazwyczaj 0,5 %. Oznacza to, że jedna osoba 

na dwieście kliknie w banner. Nie jest to jakaś satysfakcjonująca licz-

ba. Mimo to partnerzy chętnie korzystają z bannerów i tym samym 

przyczyniają się do podniesienia znajomości marki wśród klientów. 

Warto w bannerach pokazywać logo firmy, produkty – tak, żeby co-

raz więcej klientów rozpoznawało nasze produkty.

 3.4.3. Wyszukiwarka produktów

Wyszukiwarka produktów jest to skrypt, który partnerzy mogą wsta-

wiać na swoje strony www. Gdy klient szuka jakiegoś produktu – 

może skorzystać z wyszukiwarki – wówczas po wpisaniu odpowied-

niego słowa, automatycznie zostanie przeniesiony na stronę z wyni-

kami (dostosowaną do jego potrzeb ofertą sklepową).

21 CTR (ang. Click-Through Rate) – jest to ilość kliknięć (np. bannera) w stosun-
ku do ilości jego wyświetleń, wyrażona w procentach.
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 3.4.4. Generator boksów reklamowych

Generator boksów reklamowych22 pozwala wygenerować skrypt, któ-

ry partner może wstawić na swoją stronę internetową. W boksie wy-

świetlają się losowe produkty, a klient może kliknąć interesujący go 

produkt i następnie go kupić. Zazwyczaj można tworzyć boksy tema-

tyczne (wyświetlają się tylko produkty z danej kategorii) lub boksy 

promocyjne (wyświetlają się tylko produkty objęte promocją).

 3.4.5. Dane w XML

Komunikacja między serwisem partnerskim może się odbywać rów-

nież przez dane XML. Jest to rozwiązanie dla zaawansowanych part-

nerów, którzy wiedzą, czym jest programowanie. Mogą oni za pomo-

cą odpowiednich komend sami zdecydować, jakie produkty mają być 

wyświetlane na ich stronach.

 3.4.6. Darmowe fragmenty i wersje demo produktu

Aby partnerzy skutecznie promowali produkty, trzeba im udostępnić 

jakieś wersje demonstracyjne. Oczywiście wszystko zależy od tego, co 

firma oferuje. Jeśli są to książki, ebooki – warto udostępniać frag-

menty. Jeśli firma sprzedaje dostęp do serwisu – warto dać partne-

rom jakiś częściowy dostęp do wypróbowania produktu. Partnerzy 

będą lepiej polecać produkt, jeśli będą go dobrze znali. Nie zawsze 

będą jednak chcieli kupować, dlatego warto pewne rzeczy udostępnić 

za darmo.

 3.4.7. Sklepy partnerskie

Niektóre, bardziej zaawansowane, programy partnerskie umożliwia-

ją tworzenie własnych sklepów partnerskich. Jest to bardzo ciekawa 

22 Boks reklamowy – skrypt, który można wstawić na stronę www zawierający 
wykaz produktów (najczęściej kupowane produkty, nowości, specjalne oferty).
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opcja, która zachęca partnerów do nawiązania współpracy. W zależ-

ności od możliwości programu partnerskiego sklepy mogą być two-

rzone w różny sposób. Obecnie najprostszym i najszybszym rozwią-

zaniem na rynku może poszczycić się program partnerski Nextranet. 

Założenie  sklepu  trwa  tam na  dobrą  sprawę jedną  minutę.  Nieco 

trudniejszym rozwiązaniem dla partnerów są sklepy oparte na proto-

kole SOAP23. Takie rozwiązanie oferuje np.  ESC Partners (www.es-

cpartners.pl)  oraz  Escape  Magazine  (www.escapemagazine.pl  -  

/pp.php).  W przypadku SOAP – partner instaluje skrypt na swoim 

serwerze. Wymaga to od niego pewnej znajomości tworzenia stron 

internetowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może dokonać za-

kupu na stronie partnerskiej (nie musi być przenoszony bezpośred-

nio na stronę firmy docelowej). Za realizację zamówienia i wysyłkę 

oczywiście odpowiada firma obsługująca program partnerski. Part-

ner może jedynie zajmować się obsługą klientów – informowaniem 

ich o produktach itp.

 3.4.8. Opinie o produktach

Opinie o produktach są ważnym elementem promocji. Im więcej po-

zytywnych opinii ma dany produkt – tym lepiej. Warto dawać part-

nerom możliwość wykorzystywania takich opinii na swoich stronach. 

Dzięki temu sprzedawany produkt będzie  lepiej  postrzegany przez 

klienta. Świadomość, że wiele osób skorzystało już z produktu i przy-

chylnie się o nim wypowiada, ma bardzo duże znaczenie przy podej-

mowaniu decyzji o zakupie.

23 SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokół wywoływania zdalnego do-
stępu do obiektów. Protokół SOAP wykorzystywany jest do komunikacji między 
serwerem partnera a serwerem programu partnerskiego.
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 3.5. Menadżer programu partnerskiego

Jak już kilkakrotnie wspominałem, stały kontakt z partnerami jest 

niezbędny. Warto zatrudnić kogoś na stanowisko menadżera progra-

mu partnerskiego. Taka osoba powinna zadbać o to, aby partnerzy 

wiedzieli, jak promować produkty. Powinna zarządzać forum dysku-

syjnym,  wysyłać  newslettery  (biuletyny)  i  odpowiadać  na  wszelkie 

wątpliwości partnerów. Wówczas taka osoba będzie ściśle kojarzona 

z programem partnerskim. Partnerzy będą mieli poczucie, że są waż-

ni i w każdej chwili mogą zwrócić się do takiej osoby o pomoc.

Często zdarza się,  że  partner po zarejestrowaniu się  do programu 

partnerskiego zostawiony jest sam sobie.  Nie wie, do kogo ma się 

zgłosić z ewentualnymi problemami i pytaniami. Menadżer nawiązu-

jąc kontakt z partnerem, daje mu poczucie ważności, dzięki czemu 

czuje się on doceniony i o wiele chętniej przystąpi do stałej współ-

pracy.

Obserwowałem  rozwój  Złotego  Programu  Partnerskiego.  Na  jego 

przykładzie można zobaczyć, jak ważne jest odpowiednie traktowa-

nie partnerów. Dzięki zaangażowaniu menadżera ten program part-

nerski  rozwinął  się  w  niewiarygodnym  tempie.  Dziś  jest  jednym 

z najbardziej cenionych programów partnerskich w Polsce.

 3.6. Forum dyskusyjne

Jednym z dodatkowych elementów, które warto udostępnić partne-

rom,  to  forum dyskusyjne.  Partnerzy  będą mogli  porozmawiać na 

różne tematy dotyczące programu partnerskiego. Często będą dawać 

cenne wskazówki, jak jeszcze można ulepszyć program. Wspomniany 

przeze mnie wcześniej Złoty Program Partnerski również zawdzięcza 
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swój rozwój partnerom, którzy intensywnie dyskutują o problemach 

i rozwiązaniach, które można jeszcze wprowadzić.

Partnerzy będą też dyskutowali o możliwościach promowania, sku-

teczności  różnych  rozwiązań  itp.  Mniej  doświadczeni  partnerzy 

mogą uczyć się i uzyskiwać cenne informacje od swoich kolegów. Dla 

każdego partnera forum dyskusyjne jest możliwością na uczestnicze-

nie w burzy mózgów, dzięki której mogą wyłonić się nowe pomysły 

na zwiększenie zarobków. Forum dyskusyjne doskonale sprawdza się 

do znajdowania rozwiązań na bieżące, nurtujące nas pytania.

 3.7. Szkolenie partnerów

Szkolenie partnerów to dosyć istotna sprawa. Warto wskazywać im 

różne,  skuteczne  sposoby  na  zarabianie  pieniędzy.  Złoty  Program 

Partnerski zorganizował już dwa razy Sympozjum Uczestników Pro-

gramów Partnerskich (SUPP)24.  Jest  to konferencja (spotkanie) dla 

osób zarabiających w programach partnerskich.  Na tym spotkaniu 

swoją wiedzą podczas wykładów dzielą się specjaliści z zakresu zara-

biania w programach partnerskich. Zresztą sami uczestnicy wymie-

niają się wiedzą i sposobami na większe zarobki. Złote Myśli promują 

ideę zarabiania w programach partnerskich, jednocześnie zachęcając 

do udziału w Złotym Programie Partnerskim, który jest jednym z naj-

popularniejszych i najbardziej dochodowych programów w Polsce.

SUPP to bardzo ważna impreza branżowa dla osób, które chcą  

związać  swoje  życie  z  programami  partnerskimi  (PP),  i  na-

uczyć  się,  w  jaki  sposób  zarabiać  najwięcej  podczas  takiej  

współpracy.  Podczas  zajęć  będziemy pokazywać  PP  z  wielu 

stron.  […]  Coraz  więcej  osób  przekonuje  się,  że  współpraca  

24 Sympozjum Uczestników Programów Partnerskich (SUPP).
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z PP działa i przynosi satysfakcjonujące efekty. Niestety nadal 

bardzo  duża  część  podchodzi  do  zarabiania  w  taki  sposób  

sceptycznie, często po prostu z powodu niewiedzy. Jakiś czas  

temu zauważyliśmy, iż Partnerzy po prostu nie wiedzą, od cze-

go zacząć, bo nie wiedzą, co się sprawdza w praktyce. Stąd po-

mysł zorganizowania w 2007 r. pierwszego w Polsce SUPP, na  

które, jako wykładowców, zaprosiłam osoby, które albo zara-

biają na programach partnerskich,  albo same je  organizują  

i znają się na tym.25

Z każdym rokiem partnerzy zarabiają coraz więcej.  Złoty Program 

Partnerski do tej pory wypłacił swoim Partnerom 1 126 991,88 zł.26 

Prowizje  partnerów  Złotego  Programu  Partnerskiego  dynamicznie 

wzrastają.  Z każdym rokiem coraz więcej  użytkowników dostrzega 

szanse na zarobek, jakie są w programach partnerskich. Nie ulega 

wątpliwości, że warto szkolić i pomagać partnerom w osiąganiu ich 

celów finansowych. Są one bowiem naszymi celami finansowymi. Je-

śli partnerzy będą więcej zarabiać, to firma, która założyła program 

partnerski – również.

 3.8. Motywowanie partnerów

Na przygotowaniu odpowiednich szkoleń,  kursów i  materiałów do 

promocji się nie kończy. Aby partnerzy zarabiali dla nas pieniądze, 

trzeba ich do tego odpowiednio zmotywować. Tak się składa, że oko-

ło  90-95% partnerów nie  zarabia  żadnych konkretnych pieniędzy. 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż rejestrują się oni najczęściej za namo-

wą innych partnerów lub za pomocą reklamy na różnych stronach 

internetowych. Wypełnią jeden formularz i myślą, że reszta zrobi się 

25 Fragment mailingu skierowany do partnerów Złotego Programu Partnerskiego 
z 12 sierpnia 2008 roku.
26 1 126 991,88 zł (stan na dzień 31 marca 2009 roku).
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sama. W tym momencie powinien wkroczyć ktoś, kto odpowiednio 

wyedukuje i zmotywuje takich partnerów do pracy.

 3.8.1. Konkurencja między partnerami i rankingi

Jednym  z  najlepszych  i  jednocześnie  najprostszych  sposobów  na 

zmotywowanie partnerów do pracy jest konkurencja. Oczywiście nie 

należy doprowadzać do sytuacji,  w której  partnerzy będą szkodzić 

sobie nawzajem. Chodzi mi o zupełnie zdrową rywalizację.  Trzeba 

stworzyć takie warunki, aby partnerzy ze sobą konkurowali. Najle-

piej  jest  stworzyć  ranking najlepiej  zarabiających partnerów.  Jeśli 

partnerzy  zarabiają  duże  pieniądze  w  danym  programie  partner-

skim, warto obok miejsc podawać kwoty zarobków. To pokazuje, że 

najlepsi  partnerzy  naprawdę  zarabiają  i  warto  aktywnie  działać 

w tym programie. W przypadku kiedy prowizje są malutkie – lepiej 

nie podawać kwot (choć całkiem możliwe, że i tak to wyjdzie na jaw, 

bo jakiś partner z czołówki pochwali się swoimi zarobkami). Prawda 

jest taka, że aby partnerzy zarabiali duże kwoty, program partnerski 

musi już trochę działać w sieci. Na początku każdy program partner-

ski zarabia niewiele, ale z czasem, gdy partnerzy wykorzystują swoje 

zasoby do promocji, jest coraz lepiej. Przykładem na motywowanie 

poprzez konkurencję jest tworzenie ogólnodostępnych rankingów.
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Powyższy rysunek przedstawia ranking najskuteczniejszych partne-

rów w Złotym Programie Partnerskim za ostatnie 30 dni.27 Widać, że 

jeden z  partnerów zarabia miesięcznie ponad 2000 zł.  Trzech na-

stępnych nieco mniej, ale i tak ponad 1000 zł, co jest znakomitym re-

zultatem. Zważywszy na to, że w wielu przypadkach jest to dochód 

pasywny, jest to bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Nowo przystępu-

jący partnerzy poczują ogromną motywację i zobaczą, że zarobki na 

przyzwoitym poziomie są jak najbardziej możliwe.

27 Ranking z dnia 31 marca 2009 roku.
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Rysunek 1: Ranking najskuteczniejszych partnerów Złotego Programu Part-
nerskiego. Źródło: Złoty Program Partnerski, www.pp.zlotemysli.pl.
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Powyższy rysunek przedstawia ranking najskuteczniejszych partne-

rów Nextranetu według trzech kryteriów:

1. 10 najpopularniejszych sklepów cyfrowych pod względem oglą-

dalności za ostatnie 30 dni;

2. 10 partnerów, którzy wygenerowali największą liczbę unikalnych 

wizyt na www.nexto.pl przy pomocy podstawowych narzędzi kie-

rujących na główny sklep Sieci Nextranet.

3. 10 najskuteczniejszych partnerów, którzy zarobili najwyższe pro-

wizje.

Nazwy partnerów na powyższym rysunku zostały przeze mnie celo-

wo zamazane. Nextranet nie podaje wielkości zarobków partnerów, 

ponieważ ich program partnerski jest stosunkowo nowy i partnerzy 

na razie zarabiają niewielkie sumy pieniędzy.
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Rysunek 2: Ranking najskuteczniejszych partnerów Nextranetu. Źródło: Pro-
gram partnerski Nextranet, www.nextranet.pl.
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Na powyższym rysunku również nie zostały podane wszystkie kwoty 

zarobków. Widać tylko jedno miejsce przed i jedno miejsce po naszej 

pozycji, co umożliwia nam porównanie z najbliższymi konkurentami. 

Rysunek ten pokazuje nam, ile jeszcze trzeba zarobić, aby dogonić 

swojego najbliższego rywala.

Takie rankingi podnoszą zdecydowanie konkurencję w danym pro-

gramie partnerskim, a co za tym idzie – partnerzy są bardziej aktyw-

ni i zarabiają więcej pieniędzy.
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Rysunek 3: Ranking najskuteczniejszych partnerów CnebPoints. Źródło: 
Program partnerski CnebPoints, www.cnebpoints.com.
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 3.8.2. Nagradzanie najlepszych partnerów

Najlepsi partnerzy powinni zostać docenieni i nagrodzeni za dobrą 

pracę. Warto uwzględnić na przykład zestawienie roczne 10 najlep-

szych partnerów i przeznaczyć dla nich jakieś specjalne nagrody. To 

dodatkowo rozbudza konkurencję i partnerzy zaczynają się bardziej 

starać, aby zdobyć nagrody.

 3.8.3. Mail informujący o naliczeniu prowizji

Warto dodać automatyczne powiadomienie e-mail dla każdego part-

nera, który w danym momencie zarobił jakąś prowizję. Jeżeli została 

dokonana transakcja sprzedaży z polecenia partnera – partner powi-

nien  zostać  o  tym  fakcie  natychmiast  powiadomiony  za  pomocą 

e-maila.  Taka  wiadomość  dodatkowo  motywuje  i  przypomina,  że 

w tym programie partnerskim można zarabiać.

 3.9. Statystyki

Statystyki  to  kolejny  element,  bez  którego  nie  wyobrażam  sobie 

sprawnie funkcjonującego programu partnerskiego. Aby zdobyć za-

ufanie  partnera,  musisz  mu  pokazać,  że  jego  działania  przynoszą 

określone efekty. Jeśli partner nie będzie mógł sprawdzić podstawo-

wych informacji, na przykład ile osób skierował na stronę produktu 

– to może myśleć, że go oszukujesz. Statystyki powinny pokazywać 

kluczowe informacje o skierowanych przez partnera klientach, typu:

1. Ilość wizyt potencjalnych klientów;

2. Ilość złożonych zamówień klientów;

3. Ilość opłaconych zamówień klientów;

4. Liczba partnerów na niższych poziomach (jeśli program partner-

ski posiada więcej poziomów).

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski

http://www.zlotemysli.pl/%7BPARTNERLINK%7D


TWÓJ WŁASNY PROGRAM PARTNERSKI — Arkadiusz Podlaski

 3.9. Statystyki
● 46

W zasadzie  moglibyśmy wymieniać  tak bardzo długo.  Im bardziej 

szczegółowe statystyki mają partnerzy, tym lepiej. Dzięki temu wie-

dzą, jak skuteczne są ich działania, co przynosi im najwięcej korzyści, 

na czym zarabiają najwięcej, co mogą jeszcze poprawić itd.

Pamiętaj, że o program partnerski należy odpowiednio zadbać od sa-

mego początku. Warto starannie zaplanować oficjalną premierę tak, 

aby już na samym początku pozyskać jak największą liczbę współpra-

cowników. Niezwykle istotne jest zbudowanie pozytywnych relacji ze 

wszystkimi partnerami. Potem należy zmotywować ich do wytrwałej 

pracy, która przyniesie zarówno im, jak i nam zadowalający dochód.
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  ZakończenieZakończenie

Internet daje nam dzisiaj niewiarygodne możliwości rozwoju. Brak 

barier wejścia na rynek internetowy powoduje, że swoich sił próbuje 

coraz więcej małych firm. Jednak brak spójnej koncepcji marketin-

gowego zarządzania sprawia, że ponoszą one porażkę. Współczesna 

firma działająca na rynku internetowym musi być przygotowana do 

silnej  konkurencji.  Jednym  ze  skutecznych  rozwiązań  uzyskania 

przewagi konkurencyjnej może być zainteresowanie się wdrożeniem 

programu partnerskiego. W Polsce jest to forma promocji stosunko-

wo nowa i pewnie dopiero na przestrzeni najbliższych kilku lat wy-

kształci się w pełnej formie.

Coraz  więcej  polskich  firm  dostrzega  zalety  płynące  z  posiadania 

programu partnerskiego. Z przedstawionych przypadków wynika, że 

program partnerski jest doskonałym sposobem na dotarcie, bardzo 

niskim nakładem kosztów, do wielu potencjalnych klientów. Omó-

wione przykłady udowadniają, że programy partnerskie mają bardzo 

duży wpływ na zwiększanie sprzedaży w Internecie. Jako partnerzy 

sprzedawać mogą bowiem nie tylko firmy, ale również osoby fizycz-

ne. To sprawia, że przystąpieniem do programów partnerskich inte-

resuje się coraz więcej młodych osób.

Wykorzystanie programu partnerskiego niejednokrotnie pozwala fir-

mom na uzyskanie dużej przewagi konkurencyjnej. Niestety w pew-

nych warunkach wdrażanie programu partnerskiego może okazać się 

nieopłacalne. Przed podjęciem tej formy współpracy warto rozważyć 

wszelkie aspekty związane z jej  funkcjonowaniem. Zazwyczaj  zalet 

jest znacznie więcej niż wad. Kluczową sprawą jest możliwość wyna-

gradzania partnerów za efekty. Dzięki temu pieniądze firmy są całko-
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wicie bezpieczne. Właściciel programu partnerskiego dzieli się swo-

imi zyskami dopiero wtedy, gdy produkt zostanie sprzedany. To bar-

dzo uczciwe rozwiązanie.

Niewielka  liczba  wad  stosowania  programów partnerskich  skłania 

mnie do ocenienia ich jako formy promocji bardzo efektywnej, pod 

warunkiem  że  będzie  właściwie  koordynowana  przez  menadżera. 

Cały  proces  przeprowadzony  musi  być  w  sposób  zaplanowany 

i sprawny, a wówczas współpraca w ramach programu partnerskiego 

przyniesie oczekiwane, wymierne korzyści.
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SłowniczekSłowniczek

ARPA (ang.  Advanced Research Projects Agency) – Departament 

Obrony Stanów Zjednoczonych. Organizacja powstała w 1958 roku, 

celem jej było unowocześnienie i zreformowanie amerykańskiej ar-

mii oraz rozwój technologii wojskowej.

Audiobook – nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej, zawie-

rające tekst publikacji odczytanej przez lektora. Audiobook nazywa-

ny jest też książką mówioną.

Banner – graficzny środek reklamy internetowej.

Boks reklamowy – skrypt, który można wstawić na stronę www, 

zawierający wykaz produktów (najczęściej kupowane produkty, no-

wości, specjalne oferty itp.).

Cookie –  niewielki  plik  tekstowy przechowywany na  komputerze 

użytkownika danego serwisu. W przypadku programów partnerskich 

służy identyfikacji  partnera,  dzięki któremu dokonała się  sprzedaż 

produktu.

CTR (ang.  Click-Through Rate) – jest to ilość kliknięć (np. w ban-

ner) w stosunku do ilości jego wyświetleń, wyrażona w procentach.

Dochód pasywny – stały dochód bez stałego zaangażowania wła-

snej pracy. Sytuacja, w której partner nie musi pracować, aby zara-

biać pieniądze. Zyski czerpie na przykład dzięki innym partnerom, 

którzy są jego współpracownikami.

Ebook – książka w formie elektronicznej.
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FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – zbiór odpowiedzi na naj-

częściej zadawane pytania użytkowników / klientów.

GMT (ang. Greenwich Mean Time) – czas uniwersalny zapropono-

wany przez wynalazcę Sandforda Fleminga. Czas GMT został wyco-

fany z użycia w latach 70. W chwili obecnej stosujemy czas UTC z ko-

rektą, uwzględniającą zmiany w ruchu kuli ziemskiej.

Marketing wirusowy – polega  na stworzenia  sytuacji,  w której 

klienci / partnerzy w szybkim tempie przekazują między sobą infor-

macje o danym produkcie. „Wirus” ma dotrzeć do jak największej 

liczby osób, tak aby każdy zainteresowany usłyszał o produkcie.

MLM (ang.  Multi Level Marketing) – marketing wielopoziomowy 

zwany też sieciowym. W przypadku programów partnerskich jest to 

program, w którym można budować pod sobą struktury partnerów. 

Jeśli  jakieś  osoby  zapiszą  się  do  danego  programu  partnerskiego 

z czyjegoś polecenia, to zostaną one na stałe przypisane do tej osoby. 

Od tej pory będzie ona czerpała również zyski od zarobków swoich 

partnerów.

NSF (ang. National Science Foundation) – Narodowy Fundusz Nauki.

SOAP (ang.  Simple Object Access Protocol) – protokół wywoływa-

nia zdalnego dostępu do obiektów. Protokół SOAP wykorzystywany 

jest do komunikacji między serwerem partnera a serwerem progra-

mu partnerskiego.

Spam – niechciane wiadomości  elektroniczne.  Rozprowadzane są 

najczęściej za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów inter-

netowych. Często też wstawiane są na stronach www, w szczególno-

ści na forach internetowych.
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Sympozjum Uczestników Programów Partnerskich (SUPP) 

– jest to konferencja (spotkanie) dla osób zarabiających w progra-

mach partnerskich. Na tym spotkaniu swoją wiedzą podczas wykła-

dów dzielą się specjaliści z zakresu zarabiania w programach part-

nerskich.

TCP (ang.  Transmission  Control  Protocol)  –  protokół  kontroli 

transmisji między dwoma komputerami.

Wielokrotny autoresponder – system do automatycznej wysyłki 

kolejnych wiadomości e-mail.
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