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Partnerský program
Webhosting s odměnou
Stát se naším partnerem, umožňujeme všem našim zákazníkům. Nadstandardní provize jsou trvalého
charakteru a budou mít i v budoucnu konstantní výši. Spolupráce je možná dvěma způsoby. Naši
partneři si mohou vybrat to, co je pro ně a jejich zákazníky nejvhodnější.

PROVIZNÍ PARTNER - doporučujete služby

STABLE PARTNER - pokud chcete zachovat přímý

Stable.cz vašim zákazníkům nebo je přímo objednáváte

kontakt se svými zákazníky a jste zvyklí jim poskytovat

pod vaším účtem. Provize se načítá každý měsíc na váš

kompletní servis. Služby u nás nakupujete a

účet. Nestaráte se o nic dalšího. Zákazník komunikuje

přeprodáváte si je zákazníkům sami. Na nás bude pouze

přímo se Stable.cz a využívá naši podporu.

správa našich služeb. Stable partnerem se můžete stát,
pokud budete mít svůj vlastní VPS nebo pokud bude

VHODNÉ PRO: freelancery, tvůrce e-shopů, aplikací

na vašem účtu více hostingů s průměrným měsíčním

nebo webů, vlastníky informačních potrálů o tvorbě

obratem 1 000 Kč bez DPH.

webů, marketéry
VHODNÉ PRO: webová studia, společnosti tvořící
e-shopy na vl. řešení, společnosti s kompletním servisem
pro zákazníka

Kombinace obou druhů partnerství je možná.

PROVIZNÍ PARTNER

STABLE PARTNER

na koncového zákazníka

přímo na partnera

NE

ANO

Stable.cz

partner

Kustomizace

NE

ANO

Nastavení cen

dle Stable.cz

záleží na partnerovi

Fakturace služeb
Přístup k API
Zajištění podpory

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

www.stable.cz

Partnerský program
Webhosting s odměnou

Z čeho získate provizi nebo slevu?





webhosting Stable.cz
virtuální i dedikované servery
SSL cerifikáty
SMTP Klerk - e-mailingová služba
(z každého zákazníka)

30%
10%
10%
100 Kč

Co je kustomizace a k čemu slouží?
Pokud se nechcete starat o hostingové servery,
ale chcete svým zákazníkům poskytovat
hostingové služby pod vaším brandem, umožníme
vám to. Ušetříte si tak spoustu starostí,
které správa hostingových serverů přináší
a svým zákazníkům poskytnete nadstandardní
služby pod svou značkou.

A jaké jsou možnosti kustomizace?
 vlastní logo a vzhled webové administrace
 změňte si název serveru a url zobrazované
v adresním řádku a e-mailové komunikaci
(webadmin.vasefirma.cz,
webmail.vasefirma.cz)
 nastavte si vlastní patičku webadminu
i transakčních e-mailů
 vlastní CSS - kompletní změna vzhledu
webadminu
 použijte vlastní smluvní podmínky a zásady
pro zpracování osobních údajů
 individuálně nastavte položky administrace
 připravte si vlastní kontaktní formulář
pro dotazy zákazníků

Příklad výpočtu provizního partnera
Provizní partner Honza Novák se už 5 let
živí jako freelancer. To s sebou někdy přináší
nevyrovnanost příjmů. Pro své zákazníky Honza
dělá především aplikace a informační systémy.
Nepohrdne ale ani webem na WP či e-shopem,
který připraví na Woocommerce. Vzhledem
k tomu, že je sám, tak nechce se zákazníky
vyřizovat fakturaci ani správu hostingu. Rozhodl
se proto být naším provizním partnerem. Na jeho
účtu je vedeno 32 zákazníků s různými službami.
5 z nich je větších a má vlastní virtuální servery.
Na příkladu níže je vidět, že v měsíci únoru
si několik jeho zákazníků prodloužilo hosting
u Stable.cz a jeden si koupil SSL certifikát.
Z pravidelné měsíční fakturace dalších zákazníků
za servery a e-mailingovou službu SMTP Klerk
mu na provizní účet přibyly také nějaké provize.
Celkem tak Honza za únor vyfakturuje společnosti
Stable.cz více než 6 tis. A to je určitě příjemný
pasivní příjem, který ho ale za celý měsíc nestál
ani minutu času. Vlastně ano, 3 minuty mu trvalo
vystavení faktury.
PRODUKT
VÝŠE PROVIZE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zákazník 1 - virtuální server (2/2019), e-maily, zálohování
138 Kč
Zákazník 1 - SSL certifikát Global Sign 2 roky
176 Kč
Zákazník 1 - služba SMTP Klerk (2/2019)
100 Kč
Zákazník 2 - hosting STANDARD 12 měsíců
792 Kč
Zákazník 2 - navýšení prostoru pro e-maily +5GB 24 měsíců
720 Kč
Zákazník 3 - virtuální server (2/2019), e-maily, zálohování
98 Kč
Zákazník 4 - hosting MINI na 24 měsíců
489 Kč
Zákazník 5 - virtuální server (2/2019), e-maily, zálohování
534 Kč
Zákazník 6 - virtuální server (2/2019), e-maily, zálohování
98 Kč
Zákazník 7 - hosting PROFI na 24 měsíců
2 448 Kč
Zákazník 8 - hosting MINI 12 měsíců
275 Kč
Zákazník 8 - služba SMTP Klerk (2/2019)
100 Kč
Zákazník 9 - virtuální server (2/2019), e-maily, zálohování
98 Kč
Zákazník 10 - služba SMTP Klerk (2/2019)
100 Kč
Zákazník 11 - služba SMTP Klerk (2/2019)
100 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem za 1 měsíc
6 266 Kč
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