
 

ПОЛЗИ ЗА ПАРТНЬОРА ОТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА 

ПАРТНЬОРА ползва по-голяма търговска отстъпка и по-добри доставни 
цени. Има  история на  всичките си направени доставки , за лесно 
използване като шаблон за нови поръчки . Има нова възможност да 
продава тези продукти директно от портала ,  като търговски агент чрез 
мотивиране на своите клиенти с карти за отстъпка QR код или линк по 
имейл, Viber , WhatsApp, Telegram, FB Messenger  и  т.н. 

 

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  : 

 

Или да последва получения линк https://eshop.asdbg.com/redeem-
card/ASD-CDHJFXRLL2CMI5KU-2021/ , който ще го отведе в портала за 
регистрация на картата : 

https://eshop.asdbg.com/redeem-card/ASD-CDHJFXRLL2CMI5KU-2021/
https://eshop.asdbg.com/redeem-card/ASD-CDHJFXRLL2CMI5KU-2021/


 

  
 

След регистрацията картата е асоциирана с ПАРТНЬОРА – Търговски 
агент: #15075 , който ще получава копие от поръчките на клиента си на 
имейл и в профила си в портала с калкулирана комисионна от 
продажбата. 

Комисионната се изчислява като процент от стойността на продажбата на 
клиент с регистрирана карта за отстъпка дадена му от ТЪРГОВСКИЯ 
АГЕНТ, равен на разликата между отстъпката на  ТЪРГОВСКИЯ АГЕНТ  и 
тази която той е предоставил на своите клиенти.  
 



 

Например: ПАРТНЬОР с 25% отстъпка дава на клиент Карта за отстъпка 
5%. Клиентът регистрира картата в портала, прави поръчка за 1000 лв, 
спестява 50 лв , а за ПАРТНЬОРЪТ се генерира комисинна от 200 лв, която 
той може да види в интерфейс „ Търговски Агент” на неговия профил. 
Вижте в Брошура 1 как изглежда този интерфейс. 
 

Всички наши досегашни ПАРТНЬОРИ, ще получат служебна регистрация с 
отстъпката,  която ползват и бонус допълнителна отстъпка за период от 6 
месеца. Нивата с търговски отстъпки и условията  ще са достъпни от 
вашия профил веднага след  активацията му от администратора. Най 
лоялните ПАРТНЬОРИ ще получат най-високо ниво за Търговски агент – 
член на ASD BG-CLUB . 

Разбира се регистрацията е отворена и за нови партньори  например: 

Търговци на дребно. 

Сервизни фирми и физически лица използвайки нашите продукти в 
техните услуги – домофони ,ремонти на врати , дограми и др. 

Ключари и ключарски фирми. 

Инсталатори на системи за контрол на достъпа и smart устройства. 

Физически лица и фирми с познания в системи за умен дом . 

Физически лица и фирми с голяма активност в интернет и социалните 
мрежи. 

Домоуправители и поддръжка на офис сгради. И всеки с желание. 

Как могат да се регистрират в програмата вижте в Брошура 3 


