ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ ASD BG CLUB
Регистрация за нови партньори като:
1. Търговци на дребно.
2. Сервизни фирми и физически лица използвайки нашите продукти в
техните услуги – домофони ,ремонти на врати , дограми и др.
3. Ключари и ключарски фирми.
4. Инсталатори на системи за контрол на достъпа и smart устройства.
5. Физически лица и фирми с познания в системи за умен дом .
6. Физически лица и фирми с голяма активност в интернет и социалните
мрежи.
7. Домоуправители и поддръжка на офис сгради.
8. Всеки с желание за интелигентна работа и допълнителен или
основен доход.

Начини за регистрация в програмата.
I.

Онлайн самостоятелна регистрация директно в портала.

За всички наши нови потенциали клиенти с желание за участие в
програмата следва да изпълнят няколко прости стъпки.

1. Регистрират
се като
“Търговски агент
”
в портала
https://eshop.asdbg.com/ , а ние ще конфигурираме и активираме
профила за да работим и печелим заедно .
2. След активацията на профила (до 24 часа след регистрацията ) има
възможност да поръчва продукти с 10% остъпка, за собствени нужди
или като стока за продажба
3. След достигане на оборота за стартово ниво L15 , в неговия профил ще

се заредят дигитални карти за отстъпка която той определи
(стандартно 5%) и вече влиза в Партньорската ни програма. Условията
за повишаване на отстъпките , са достъпни в секция Download , само
за партньори. Линк за достъп , ще бъде получен още в процеса на
активация на партньорския профил.

II.

Друга възможност е да попълнят заявка декларация и ние да
свършим останалото.

1. Заявката е достъпна за сваляне от секция Download на портала Партньорска програма за дистрибуция ASD BG CLUB/ Формуляр 1

2. Разпечатан , попълнен сканиран и сниман формуляр се изпраща на
имейл info@akkon-bg .com
3. Попълване на място в централен офис

III.

Самостоятелна регистрация на дигитална карта за отстъпка с
права на ‘Търговски агент”.
Предварително конфигуриран
ПАРТНЬОРСКИ профил с договорена промоционална търговска
отстъпка . Картата може да e хартиена с QR код за сканиране и
следване на линка за регистрация или директен линк получен по
имейл или друг комуникационен канал.

Картата може да получите на хартия с QR код от наш представител , от
наш търговски обект , от търговски обект на партньор.

Вече всеки телефон може да сканира QR кода на картата- обикновено
камерата директно разпознава QR кода, но може да се използва всяко
приложени за сканиране на баркодове – в случая показваме „Баркод

Скенер” достъпно в Google play и App Store :

Картата може да получите и като линк по имейл, Viber , WhatsApp,
Telegram, FB Messenger и т.н. https://eshop.asdbg.com/redeem-card/ASDCDHJFXRLL2CMI5KU-2021/ , който ще ви отведе в портала за регистрация на
картата :

Търговската отстъпка може да бъде с различна стойност и то за определен
промоционален период , но правата на ПАРТНЬОР – Търговски агент , ще са
валидни една година от регистрацията с ниво L15 или по- високо.
За всякакви проблеми при регистрацията може да се свържете с нас на тел.
0878 900 401
Вижте по темата и в нашия блог- blog.asdbg.com и YouTube channel asd bg.

