Wersja 1.0

INSTRUKCJA REJESTRACJI
DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO
TEOPORTER.PL
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E-mail w sprawach Programu Partnerskiego:
partner@teoporter.pl

Aby zarejestrować się bezpłatnie w programie partnerskim TeoPorter:
1.

Wejdź na stronę: https://teoporter.pl/zostan-partnerem/

2. Kliknij przycisk „Dołącz” w dowolnym miejscu na stronie, lub wejdź pod adres:
https://teoporter.pl/become-an-affiliate/

© TeoPorter.pl/Mateusz Teo Janusz

3. Wypełnij formularz:
a. Wypełnij dane
b. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin (Accept our Terms&Conditions)
c. Oznacz pole „Nie jestem robotem” (postępuj zgodnie z instrukcją)
d. Możesz wgrać swój awatar (nie jest obowiązkowe)
4. Kliknij przycisk „REGISTER”.

Nadaj swój unikalny nick
Podaj swój e-mail
Podaj imię
Podaj nazwisko
Wpisz silne hasło

Potwierdź hasło
Przeczytaj i zaakceptuj regulamin
Zweryfikuj reCAPTCHA

Możesz dodać awatar
(ale nie musisz)

Podaj swój kraj
(domyślnie Polska)
ZAREJESTRUJ
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5. Po rejestracji zostaniesz przeniesiony na stronę Affiliate Login – zaloguj się
podając dane, których użyłeś do logowania (możesz oznaczyć opcję
„Remember Me” aby nie podawać loginu i hasła za każdym razem).
6. Aby zalogować się do Panelu Partnera w dowolnej chwili użyj przycisku
Logowanie (Panel Partnera), który znajduje się w stopce strony TeoPorter.pl.
UWAGA! Konto Partnera to nie to samo co „Moje konto” z Menu strony. „Moje
konto” to konto przeznaczone dla Klientów Sklepu (w tym panelu można ściągać
zakupione pliki oraz edytować swoje dane dot. Płatności lub ew. wysyłki).

Podaj swój nick
Podaj swoje hasło

Jeśli zapomniałeś hasła użyj tej opcji
Informacja o pomyślnej rejestracji
Strefa Partnera – tutaj zawsze możesz
zalogować się do Panelu Partnera.
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7. Oto Twój Panel Partnera. Aby uzyskać informację jak obsługiwać Panel
Partnera i cały system oraz jak rozpocząć promocję Wejdź do działu „Help”,
a następnie ściągnij e-book „Księga Partnera” np. klikając w jego okładkę.
8. Aby się wylogować z Panelu Partnera kliknij „LogOut” w menu.

Wejdź do działu
„Help” i ściągnij
„Księgę Partnera”,
aby dowiedzieć się
co dalej :)
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Jeśli uważasz, że powinny się tu znaleźć jeszcze jakieś przydatne
informacje napisz do mnie. Wszelkie sugestie i opinie mile widziane.
A teraz zobacz KSIĘGĘ PARTNERA i zaczynamy zarabiać!
Do zobaczenia.

E-mail w sprawach Programu Partnerskiego:
partner@teoporter.pl

