
Jeśli jesteś: grafikiem, koderem,
prowadzisz agencję interaktywną
lub firmę komputerową 
lub po prostu jesteś kimś, 
kto chce zarobić – nasza oferta 
skierowana jest do Ciebie!

DLA KOGO?

Serwery, domeny, usługi kurierskie, 
narzędzia i programy do obsługi 
i zwiększania sprzedaży na aukcjach,
a także tworząc lub pośrednicząc 
w tworzeniu stron i sklepów 
Internetowych.

NA CZYM ZAROBISZ?

Zyskujesz prowizję od odsprzedaży 
naszych usług i narzędzi, a także 
dostęp do nich na wyjątkowo 
przystępnych warunkach. 
Jedynie nasi resellerzy mogą 
korzystać z niektórych przywilejów.

CO ZYSKASZ?

Firma NETGRAF
sprzedała szablon allegro

bądź inną e-usługę

Klient został zapisany 
jako „Klient firmy Netgraf”

Klient zaczął korzystać
z innych usług esprzedaz.com
– firma Netgraf każdorazowo

otrzymuje prowizję

Klient po 2 miesiącach 
przedłużył usługę – firma 
NETGRAF dostaje prowizję
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ



�   Program Letseller przeznaczony jest dla osób indywidualnych 
oraz firm zajmujących się tworzeniem stron, sklepów oraz szablonów aukcji.

�   Udział w programie resellerskim jest bezpłatny.
Nie ponosisz żadnych opłat ani kosztów, a obsługą klientów
zajmujemy się my. Oszczędzasz czas i pieniądze.

�   Skorzystasz z naszych usług na zdecydowanie lepszych warunkach 
niż standardowe.

LETSELLER
PROGRAM RESELLERSKI ESPRZEDAZ.COM

CO ZYSKUJESZ?

Program partnerski odsprzedaży usług internetowych, który pozwoli Ci rozszerzyć swoją ofertę 
oraz usprawnić Twoją pracę, ale przede wszystkim – pozwoli Ci zarobić!
a ponad to:

�  WYSOKIE PROWIZJE!

�  PANEL DO ZARZĄDZANIA KLIENTAMI, W KTÓRYM DODASZ KLIENTA 
JEDNYM KLIKNIĘCIEM.

�  KLIENT NA ZAWSZE ZOSTANIE TWÓJ.

�  SAM WYBIERASZ KTÓRE Z NASZYCH USŁUG DOŁĄCZYSZ DO SWOJEJ OFERTY.

Do swojej oferty łatwo dołączysz nasze usługi, a za każdą otrzymasz prowizję.

Sam wybierasz które z naszych usług chcesz dołączyć do swojej oferty. 
Klienci dodani przez Ciebie widzieć będą tylko wybrane usługi dzięki czemu 
nasze nie będą kolidować z Twoimi jeżeli masz już w swojej ofercie podobną usługę.

OFERUJEMY PEŁNĄ WSPÓŁPRACĘ NA ZASADZIE RESELLINGU
ORAZ WSPARCIE MARKETINGOWE

NA NASZEJ STRONIE ESPRZEDAZ.COM



DARMOWE NARZĘDZIA DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW:

�  Edytor Aukcji.

�  Masowa Zmiana Treści w aktywnych aukcjach allegro.

Sellbooster
panel miniaturek allegro

Sendego
tanie przesyłki bez umowy

Aleszablony
generator szablonów allegro

Fotolister
hosting zdjęć

zintegrowany z edytorem

Sellingo
Abonamentowy

sklep internetowy 
(przybliżona data oddania styczeń 2014)

Sellasist 
Oprogramowanie do zarządzania

aukcjami w internecie 
(przybliżona data oddania styczeń 2014)

DOMENY ORAZ SERWERY HOSTINGOWE

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE NASZYCH USŁUG I NARZĘDZI:

�  Są w pełni konfigurowalne – klient sam przystosuje style graficzne dzięki prostym generatorom.

�  Wszystkim zarządza się przez jeden panel – Panel Sprzedawcy.

�  Stale uzupełniamy bazę Pomocy dla klientów tak aby mieli łatwy dostęp do instrukcji oraz tutoriali.

�  Klient uzyskuje także dostęp do zupełnie darmowych narzędzi.

�  Obsługą klienta zajmiesz się sam lub zrobimy to za Ciebie. Niezależnie czy my dodamy 
dla klienta inne usługi, czy zrobisz to Ty – klient zarejestrowany przez Ciebie pozostaje
Twoim klientem i zawsze otrzymasz prowizję z jego transakcji.

LISTA USŁUG JAKIE MOŻESZ DOŁĄCZYĆ
DO SWOJEJ OFERTY:



Prowizję otrzymujesz bez względu na ilość płatności i czas. Twój klient pozostaje Twoim klientem 
i za każdym razem kiedy wyda jakąkolwiek kwotę na którąś z naszych usług, Ty otrzymujesz prowizję 
od tej kwoty. Pieniądze zostaną automatycznie dodane do Twojego konta resellerskiego w programie 
Letseller abyś mógł je później przelać na swoje konto.

Konta dla klientów założyć możesz we własnym panelu resellerskim gdzie wszystkim bardzo łatwo 
możesz zarządzać. Nie musisz jednak niczego pilnować, klienci automatycznie informowani będą 
o zbliżającym się końcu abonamentu na usługę, a przedłużeń dokonywać będą sami w swoim własnym 
panelu klienta.

Resellerom zapewniamy pełne wsparcie udostępniając materiały reklamowe pomocne przy włączaniu 
naszych usług do oferty oraz filmy instruktażowe, które pomogą Twoim klientom w razie potrzeby.

DOŁĄCZAJĄC NASZE USŁUGI DO SWOJEJ OFERTY 
Z PEWNOŚCIĄ POWIĘKSZYSZ GRONO SWOICH KLIENTÓW!

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA:

Wystarczy, że dodasz adres e-mail klienta w Panelu Resellera, a klient otrzyma 
powiadomienie o założeniu konta i wybranej usługi.
Całą resztą zajmie się nasz automatyczny system – Ty więc dodajesz jedynie 
usługi i obserwujesz zysk. Za każdą transakcję tego klienta w naszym systemie 
otrzymasz prowizję.

Jesteś zainteresowany? 
Skontaktuj się z nami przez telefon: 501 681 935 
lub e-mail: biuro@esprzedaz.com

ZACZNIJ WSPÓŁPRACĘ JUŻ DZIŚ!

�  Zdobywając nowych klientów dzięki włączeniu do swojej oferty naszych usług.

�  Twoi klienci pozostaną Twoimi, za każdym razem kiedy opłacą usługę, Ty zarabiasz!

�  Szybko i łatwo zarejestrujesz nowych klientów używając jedynie adresu e-mail 
lub wpisując jedynie nick allegro (nasz system automatycznie pobierze dane klienta).

�  Zapewniamy materiały marketingowe dla resellerów do pobrania z naszej strony. 
Jeżeli posiadasz sklep stacjonarny – oferujemy także standy reklamowe typu roll-up.

�  W przyszłości będziemy wdrażać także nowe oferty dla Ciebie i Twoich klientów, 
sam zdecydujesz co odsprzedawać.

JAK POPRAWIĆ SPRZEDAŻ Z LETSELLER?

Pozdrawiamy
GRUPA ESPRZEDAŻ


