AJÁNLAT PARTNEREINKNEK

Alap megjelenési lehetőség: Saját partner adatlap (INGYENES):
Saját aloldal (adatlap), ahol bemutatkozó szöveget, képeket és elérhetőségeket adhat meg magyar
és angol nyelven. Az adatlap létrehozása ingyenes és segítségével további vásárlókat csábíthat át
oldalára.
Keresőoptimalizálási szempontból is hasznos az oldalunkon létrehozott, linkkel ellátott partner
adatlap.
Az adatlapot az adminisztrációs felületen keresztül minden partner magának tudja szerkeszteni. Az
adatlapot kollégáink minden esetben megvizsgálják és jóváhagyás után nyilvánossá teszik.
Például: http://exitgames.hu/exit-the-room-mind-boggling

Valódi vélemények: Értékelés a játékosoktól (INGYENES)
Egy a weboldalukon elhelyezett programkód beépítése után az adott
szabadulószobában járt felhasználóknak a részvétel után kapnak egy véleménykérő
emailt az Exitgames.hu-tól. Ebben három területen pontozhatják az adott helyszínt
(Játék, Kreativitás, Nehézség) illetve szöveges formában is mondhatnak véleményt.
További információ: http://exitgames.hu/valodi-velemenyek
Az így kapott vélemények megjelennek a helyszín adatlapján a következő formában
ezzel növelve a bizalmat és segítve a további jegyértékesítést.
Például: http://exitgames.hu/napuche-mikor-ujra-felkel-a-nap

Kiemelt megjelenési lehetőség: Adatlap a lista elején
Ilyenkor közvetlenül a főoldali kupon ajánlatok alatt, a kiemelt partnereknél jelenhet
meg az ajánlatuk. Ennek feltétele a valódi vélemények rendszerének bevezetése vagy
valamely később bemutatott jutalékos szolgáltatásunk igénybe vétele.
Lehetőség van arra is, hogy a helyszín honlapján megjelenjenek ezek a vélemények a
honlap igényeihez illeszkedő formátumban.

Kiemelt megjelenési lehetőségek: Exitgames ár
Ha az adott helyszín állandó, minimum 10% kedvezményt nyújt az Exitgames.hu
látogatóinak, akkor lehetőséget kap arra, hogy megjelenjen a kiemelt partnerek
között.
Az alap megjelenés mellett a helyszínek között előkelőbb helyen jelenítjük meg az
adott helyszínt, valamint az http://www.exitgames.hu/kupon oldalon az Állandó
ajánlatok között is listázásra kerül.
Ráadásul mivel az oldalunkat számtalan szabadulósjáték fanatikus látogatja, ezért
további jegyeladásokat generálhatunk vállalkozása számára. Az Exitgames.hu
ebben az esetben minden értékesített kupon után bruttó 10% jutalékot kér.

Kiemelt megjelenési lehetőségek: Időszakos kupon
A kuponos kiemelés extra marketing megjelenést jelent, így több eladást hozhat.
Ilyenkor az időszakos ajánlatnál legalább 30% kedvezményt kérünk, illetve bruttó 15%
jutalékot a kupon eladási árából.
Az kuponos megjelenést minden hónapban csak néhány partnernek nyújtjuk, így
még hatékonyabb elérést biztosít.

Az időszakos kupon ezen felül az alábbi extra megjelenési lehetőségeket
biztosítja:
-

Hírlevélben történő megjelenés több, mint 17.000 célzott email címre
Megjelenés a 3000+ követővel rendelkező Facebook oldalunkon
Megjelenés a Qponverzum.hu oldalon

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését,
látogasson el regisztrációs oldalunkra és
hozza létre ingyenes profilját:
http://exitgames.hu/partnerek/registration
Kérdés esetén pedig keressen minket az info@exitgames.hu email címen vagy a 0620-494-99-57 telefonszámon!
Üdvözlettel,
Az Exitgames.hu csapata

