
link up to  your
potential



Profitshare
soluția pentru a-ți creștebusinessul

Profitshare este platforma de  
marketing afiliat cu cele mai  
mari vânzări din România și  
locul în care îți conectezi  
businessul la o întreagă rețea  
de afiliați (bloggeri, influenceri,  
publisheri).
Tu devii Advertiser, iar cei cu  
care colaborezi sunt Afiliați.

Afiliații, în schimbul unui  
comision pe care tu îl 
setezi, te ajută să îți crești 
afacerea prin promovare și 
generare de vânzări.



Marketingul
afiliat
Este soluția cea mai bună de  
promovare pentru businessul tău, în
care plătești publisherii doar pentru
rezultatele pe care ți le aduc:
leaduri sau vânzări.



Peste 250 de clienți, 
magazine online și furnizori 
de servici online din 2 țări 
(România, Bulgaria) folosesc  
zilnic Profitshare.

Profitshare are câte o echipă  
locală de management și  
suport în fiecare țară, iar  
platforma este disponibilă în
3 limbi (RO, EN, BG)

Sediul Central al Profitshare  
este în București, România.

Platforma  
Profitshare este  
dezvoltată de  
către agenția de  
publicitate  
Conversion.



Clienti Profitshare



Afiliații te promovează și îți generează  
mai multe vânzări prin:

Promovare PPC
Afiliații își investesc banii proprii  
pentru a te promova prin  
Google AdWords, Facebook  
Ads și alte platforme de  
promovare.

Bannere &  
widgeturi
Instrumentele grafice  
Profitshare folosesc o  
tehnologie de retargetare a  
utilizatorului și au o rată de  
conversie ridicată.

Conținut
Afiliații scriu pe website-urile lor  
reviewuri, noutăți și opinii  
despre produsele și serviciile  
tale. Promovarea prin conținut  
este una dintre metodele care  
generează cele mai multe  
vânzări în Profitshare.



Mulți afiliați, pe lângă buni  
cunoscători de content writing,  
sunt specializați și în optimizare  
pentru motoarele de căutare.
Astfel că, printr-o schemă de  
comisionare adecvată, aceștia  
reușesc să te facă mai vizibil în  
rândul celor care caută prin  
intermediul motoarelor de  
căutare.

Conținut axat spre vânzare



Retargeting prin site-urile afiliaților

Pe lângă linkuri de afiliere și  
bannere standard, 
Profitshare oferă și o soluție 
de retargetare pentru
advertiseri și afiliați.

Prin intermediul unui 
widget  Profitshare, 
bannerele standard sunt 
afișate în urma retargetării, 
maximizând astfel  
performanța advertiserilor 
și a afiliaților.

Profilul utilizatorului
Go Pro

TV

AparatDSLR

Produse widget Profitshare
Go Pro

TV

AparatDSLR

www.emag.ro www.affiliatewebsite.ro

http://www.emag.ro/
http://www.affiliatewebsite.ro/


Promovează-te în Profitshare ca să
ai succes
Bannere
Poți să încarci bannere  
personalizate și chiar să  
definești perioada de  
valabiliatate pentru fiecare  
campanie. Afiliații au acces 
la  aceste materiale și le vor  
promova pe site-urile 
proprii.

Conținut
Mulți afiliați te vor promova 
prin  conținut pentru că e cea 
mai  importantă sursă de 
trafic în  marketingul afiliat.
Afiliații integrează linkuri 
de  afiliere care vor 
promova  magazinul tău.
Linkurile de afiliere nu 
sunt  blocate de Adblock.



Rapoarte la un click
Evaluează ușor rezultatele din contul de Advertiser

Poți evalua cu ușurință  
performanțele programului
tău de afiliere direct din 
contul tău de advertiser.

Îți punem la dispoziție cei
mai importanți indicatori
despre evoluția
programului, pentru  
anumite perioade selectate.

Poți urmări direct din  
dashboard cele mai recente  
conversii și cei mai performanți
afiliați.

Tot acolo vei vedea și notificările, 
pe care le vei primi și  pe adresa 
de mail setată pentru
comunicarea în platformă.

https://profitshare.ro/advertiser/



Sfat! Advertiserii care  
comunică regulat și în 
mod  personal cu afiliații 
sunt  promovați cu 70% 
mai mult  decât cei care 
nu comunică  deloc.

https://profitshare.ro/advertiser/ https://profitshare.ro/advertiser/

Ai acces la comunicare flexibilă
Contactează separat fiecare  
afiliat sau trimite mailuri către  
toată lumea pentru a le da 
detalii despre produsele tale 
sau despre cele mai noi 
campanii  încărcate în 
platformă.



Plătești doar performanța!

lunare plătite afiliaților sau
minimum 99 lei (~22 euro).

30% din valoarea
comisioanelor

Costurile de acces în Profitshare

Tu decizi  
procentul sau  
valoarea  
comisioanelor  
pe care dorești  
să le oferi  
afiliaților pentru  
fiecare vânzare  
sau lead.

Costuri de set-up:
499 lei (include deschiderea  
contului)
Garanția inițială - 999 lei  
(returnabilă la 
închiderea  contractului)

Pentru a accesa Profitshare, există doar costurile deja specificate,  
fără alte taxe.

Prețurile nu includ TVA.



Profitshare poate fi 
implementat  ușor pe 
următoarele platforme  de 
ecommerce: Opencart,  
Magento, Presta Shop, CS 
Cart, Woo Commerce

De asemenea, colaborăm cu  
servicii de ecommerce SaaS  
precum: Shopmania, 
GoMag,  Content Speed, 
While1, Shopify, Blugento, 
Teamshare, Avanticart, 
Extended

Integrare rapidă

TEAMSHARE



te promovam automat în
rețeaua noastra de 
widgeturi cu un trafic total 
de 3.5 mil+ afișări pe zi;

te ajută să-ți crești 
vânzările;

vei  beneficia de mai 
multă   promovare pe 
care o vei  plat i doar 
dacă  v inzi .

plătești doar pentru rezultate;

tu stabilești comisionul;

suntem aici să te ajutăm cu  
orice întrebare despre 
platformă;

avem o comunitate de 
90.000+ afiliați înregistrați
gata să te promoveze;

De ce să alegi Profitshare?



Aplică acum pentru un cont de advertiser. Îți punem la dispoziție  
tehnologia potrivită pentru a crește vânzările în timp ce plătești doar  
pentru performanță!

ROMÂNIA
profitshare.ro/advertiseri  
advertiser@Profitshare.ro
+40 (0)372 061 501

BULGARIA
profitshare.bg/advertiseri  
advertiser@Profitshare.bg
+359 (0)2 43 72 183

Hai să lucrăm împreună!

mailto:advertiser@Profitshare.ro
mailto:advertiser@Profitshare.bg

