
Bluepartner - 
pigułka wiedzy
na dobry początek
wsp�łpracy 
Zarabiaj razem z nami! 

https://bluepartner.eu/pl/



Widok gł�wny panelu
Po zalogowaniu zostaniesz
przekierowana/przekierowany na stronę gł�wną Panelu
Wydawcy. 

W tym miejscu zobaczysz og�lne statystyki, wiadomo�ci
od Reklamodawc�w oraz podstawowe dane takie jak:
liczba emisji, kliknię�, sprzedaży oraz warto�� prowizji. 

Dlaczego warto działa� razem z nami?

Do�wiadczenie i zaufanie Elastyczne rozwiązania 

Klarowne zasady Zapewniamy wsparcie

https://panel.bluepartner.eu/


Lista kampanii 
W tej zakładce masz wgląd do wszystkich
aktualnych kampanii.  Znajdziesz tutaj takie
informacje jak: kraj, kategorie, model rozliczenia,
�redni czas płatno�ci, wsp�łczynnik akceptacji 
i datę zako�czenia kampanii. 

Na samym ko�cu poradnika 
umie�cili�my słownik poję�, 
w kt�rym wyja�niamy
podstawowe pojęcia 
stosowane w afiliacji.



Lista kampanii cd. 
Po kliknięciu w ">", czyli w wybraną kampanię zostaniesz 
przekierowana/przekierowany do jej szczeg�łowego opisu. 

podstawowe informacje, czyli data startu,
kategoria, model rozliczenia, �redni czas
płatno�ci oraz kontakt do opiekuna kampanii; 
opis wynagrodzenia, działa� dozwolonych 

bezpo�redni link afiliacyjny do wykorzystania
przy promocji kampanii; 
banery dostępne w r�żnych rozmiarach;
e-maile, tutaj udostępniane są kreacje pod
wysyłkę mailingową. Więcej o tej procedurze
znajdziesz na slajdzie 6. 

Znajdziesz tam: 

       i niedozwolonych; 



Lista kampanii cd. 
Opr�cz publicznych kampanii mamy r�wnież kampanie na zgłoszenie. Aby dołączy� do wybranej kampanii należy
złoży� wniosek i uzasadni�, w jaki spos�b będziesz promowała/promował wybraną kampanię. Je�li posiadasz
idealnie dopasowaną grupę docelową albo nietypowe narzędzie do promocji kampanii to r�wnież warto doda�.



Procedura mailingowa 
 W celu otrzymania materiał�w
mailingowych należy zwr�ci� się do
opiekuna kampanii. 
 Opiekunowi kampanii należy poda� kr�tki
opis swojej bazy, ilo�� użytkownik�w oraz
adres strony. 
 Po wstępnym potwierdzeniu przez
Reklamodawcę, opiekun przekazuje
materiały mailingowe. 
 Wydawca przesyła maila testowego w celu
weryfikacji przez Reklamodawcę. 
 Po otrzymaniu akceptacji możesz rozpoczą�
wysyłkę mailingową. 
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Statystyki 
W zakładce statystyki są udostępnione informacje na temat
kliknię�, lead�w/sprzedaży (zaakceptowanych, oczekujących
bąd� odrzuconych), konwersji, EPC, wsp�łczynnika akceptacji 
i zaakceptowanej prowizji. 

Statystyki można eksportowa�
do XLS, zawierają one dane
r�wnież przed walidacją
Reklamodawc�w, dlatego kwoty
dla obecnych i ostatnich
miesięcy mogą się zmienia�. 



Twoje leady

Nowe - lead/sprzedaż, kt�rą udało Ci się wygenerowa�
podczas Twoich działa� afiliacyjnych. 
Oczekuje na potwierdzenie - oczekiwanie na raport od
Reklamodawcy, kt�ry zadecyduje o kolejnym statusie. 
Wstępnie zaakceptowany - sprzedaż/lead została/został
wstępnie zaakceptowana/zaakceptowany przez
Reklamodawcę tylko oczekujemy na jego płatno��. 
Anulowane - sprzedaż/lead została/został
odrzucona/odrzucony przez Reklamodawcę (o powodach
odrzucenia znajdziesz na kolejnym slajdzie). 
Przekazane do wypłaty - prowizja została zgłoszona do
naszego działu księgowo�ci. 
Wypłacone - prowizja została Ci wypłacona. 

W tej zakładce można znale�� informacje na temat
wygenerowanych lead�w/sprzedaży. 

Co oznaczają poszczeg�lne statusy?



Powody odrzuce� 

Klient zwr�cił towar, anulował zam�wienie lub go nie opłacił. 
Kiedy transakcja pojawiła się w dw�ch sieciach afiliacyjnych, wtedy
obowiązuje tu zasada last click wins (pojęcie znajduje się w słowniku poję�).

 Tw�j login 
 Pełna nazwa Kampanii 
 Dokładna data utworzenia 

Może zdarzy� się tak, że prowizja nie zostanie naliczona przez Reklamodawcę 
z wielu r�żnych powod�w. 

Przykładowo:

Pamiętaj, że zawsze możesz złoży� reklamację, jednak nie p��niej niż 3
miesiące od daty uzyskania statusu "anulowane". Jeżeli zgłosisz się do nas po
tym terminie reklamacja może zosta� automatycznie odrzucona.  

Co jest potrzebne, aby zgłosi� się do nas z reklamacją? 

1.
2.
3.



Rozliczenia 

Wszystkie dokumenty należy przesła� na adres -
ksiegowosc.bluepartner@cloudservices.pl 
Wypłata prowizji nastąpi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania od Ciebie dokumentu księgowego
(faktury lub rachunku - je�li nie prowadzisz
działalno�ci gospodarczej). 
Prowizję można wypłaci� w momencie
przekroczenia progu minimalnego 100 PLN. 

W tej zakładce można znale�� informacje na temat
tego w jaki spos�b należy się rozliczy� za wszystkie
wygenerowane sprzedaże i dostarczone leady. 

Dodatkowo możesz przegląda� swoją historię
rozlicze� oraz przeanalizowa� wykres swoich
przychod�w. 

Z ważnych informacji, dostępnych r�wnież w panelu:



Aktualnie polecamy

Modele rozlicze� -  CPS (Cost Per Sale)
Otrzymujesz wynagrodzenie, gdy użytkownik w ciągu
30 dni dokona zakupu produkt�w / usług na stronie
Reklamodawcy. 
Prowizja naliczana jest od warto�ci tych sprzedaży 

       w ujęciu liczbowym lub procentowym.

Polsat Box: CPS 145 zł 
Canal+: CPS 160 zł 
Plus: CPS 130 zł 



Aktualnie polecamy

Modele rozlicze� -  CPL (Cost Per Lead) 
Reklamodawca płaci Ci za wykonanie konkretnych
działa� ustalonych w ramach programu
partnerskiego. 
CPL może dotyczy�: wypełnienia formularza na
stronie, rejestracji do serwisu, zapisu do newsletter'a.

Novakid: CPL 45 zł 
Provident - pożyczka online: CPL 105 zł 
Jaki Kredyt: CPL 100 zł 



Aktualnie polecamy

Modele rozlicze� -  CPA (Cost Per Action)
Reklamodawca płaci Ci tylko za wykonaną akcję,
przykładowo za udział w konkursie czy pobranie PDF'a
z ofertą.
Model ten jest rzadko wykorzystywany w praktyce. 

Domiporta.pl: CPA 4 zł 
Ergo Hestia - YouCanDrive: CPA 130 zł 



Aktualnie polecamy

Modele rozlicze� -  CPO 
Reklamodawca płaci Ci stałą stawkę za złożenie
zam�wienia, niezależnie od warto�ci danego
produktu/usługi. 
Rozliczenie w ujęciu liczbowym. Rzadziej stosowany 

       w marketingu afiliacyjnym. 

DHL: CPO 2 zł 
Barbora: CPO 5 zł 



Twoje strony 
Tutaj należy poda� swoją domenę, z kt�rej będziesz
promowa� wybrane przez siebie kampanie. 

Zdefiniowanie swojej strony jest dla Reklamodawcy
kluczowe, ponieważ dzięki temu będzie widział, gdzie
dokładnie została zamieszona kampania. 

Pamiętaj, że brak zdefiniowania strony może
sko�czy� się zablokowaniem Twojego konta - jeżeli
reklamodawca dopatrzy się niewła�ciwych działa�,
kt�re są sprzeczne z zasadami wybranego programu
partnerskiego. 



Narzędzia 
Rotator baner�w
Umożliwia dynamiczne wy�wietlanie baner�w reklamowych. Pozwala on na
wy�wietlanie r�żnych baner�w w jednym miejscu, aby użytkownicy nie musieli wciąż
ogląda� tych samych reklam.

API systemu Bluepartner 
Zostało stworzone, aby umożliwi� Ci integrację z naszym systemem w celu bieżącej
aktualizacji status�w lead�w. Pełna dokumentacja jest dostępna w zakładce: narzędzia
-> API. 

Domena 
Tutaj masz możliwo�� spersonalizowania swojej domeny. 

Feed produktowy
To najpowszechniejszy format przekazywania informacji o produktach w kanałach
wykorzystywanych w marketingu. Plik zawiera opis produkt�w podzielony na atrybuty,
czyli asortyment sklepu internetowego.

Deeplink Generator
Umożliwia przekierowywanie użytkownika ze strony Wydawcy do dowolnej podstrony
Reklamodawcy (np. podstrony produktu lub usługi). Pamiętaj, aby wybra� odpowiednią
kampanię dla podanego adresu URL w innym przypadku konwersja nie zostanie
naliczona. 

Postback URL
Integracja za pomocą wywołania adresu postback url w momencie dokonania konwersji
przez użytkownika



Oferty specjalne 
Od czasu do czasu udostępniamy oferty specjalne, kt�re są
emitowane na bluebonusie.

Przykładem takiej wsp�łpracy była akcja specjalna z Alior
Bankiem, w kt�rej uczestnik zakładając Konto Jakże Osobiste
m�gł otrzyma� przez 4 miesiące po 50 zł (max. 200 zł).
Spowodowało to zwiększone zainteresowanie kontem
bankowym co oczywi�cie przełożyło się na większą prowizję
dla Wydawc�w.

Case study 

https://www.youtube.com/watch?v=fn9h66i2gXc
https://bluebonus.pl/


Zarabiaj polecając Bluepartner Smart



Słownik poję� w afiliacji 
Formularz internetowy - udostępniany przez Reklamodawcę lub jego kontrahenta w ramach Kampanii, za
po�rednictwem kt�rego potencjalny Klient może udostępni� Reklamodawcy lub jego kontrahentowi
dotyczący go Lead lub zawrze� z Reklamodawcą lub jego kontrahentem umowę na dostarczenie Produktu.

Klient – osoba, kt�ra w ramach Kampanii podejmie okre�lone działania, a w szczeg�lno�ci udostępni
Reklamodawcy lub jego kontrahentowi dotyczący jej Lead lub zawrze z Reklamodawcą lub jego
kontrahentem umowę na dostarczenie Produktu.

Konwersja – każdy przypadek, gdy potencjalny Klient wykona odpowiednią akcję przewidzianą w ramach
Kampanii, w szczeg�lno�ci udostępni Reklamodawcy lub jego kontrahentowi dotyczący jej Lead lub zawrze
z Reklamodawcą lub jego kontrahentem umowę na dostarczenie Produktu.

Kreacja marketingowa – wszelkie tre�ci, materiały lub utwory promujące markę lub Produkty
Reklamodawcy lub jego kontrahenta, obejmujące w szczeg�lno�ci banery, przyciski lub inne pola
reklamowe zamieszczane na stronach internetowych, a także adresy (linki) internetowe kierujące do
Formularzy, udostępnione przez Reklamodawcę w ramach Programu Partnerskiego Bluepartner w celu ich
zamieszczania przez Wydawc�w w Platformach komunikacyjnych.



Słownik poję� w afiliacji 
Lead – zestaw informacji dotyczących okre�lonej osoby, w tym jej o�wiadcze� woli i wiedzy udostępnionych
przez nią Reklamodawcy lub jego kontrahentowi za po�rednictwem Formularza lub dotyczących jej danych
zbieranych automatycznie (dane systemowe, statystyczne i behawioralne) przy korzystaniu z Kreacji
marketingowych lub wypełnianiu Formularza, pozyskiwanych w szczeg�lno�ci w celu obsługi jej wniosku 
o Produkt złożonego za po�rednictwem Formularza.

Platforma komunikacyjna – obszar komunikacji udostępniany przez Wydawcę, w kt�rym Wykonawca będzie
m�gł zamie�ci� Kreacje marketingowe (np. serwisy internetowe Wydawcy).

Program Partnerski Bluepartner – system partnerski prowadzony przez Organizatora, udostępniany
Wydawcom i Reklamodawcom w szczeg�lno�ci za po�rednictwem funkcjonalno�ci Serwisu PP.

Raport sprzedaży – raport z obsługi Lead�w pozyskanych przez Reklamodawcę lub jego kontrahenta 
w ramach Kampanii, zawierający uzgodnione przez Strony statuty Lead�w.

Serwis PP – serwis internetowy Programu Partnerskiego Bluepartner dostępny pod adresem:
https://bluepartner.pl/.



Słownik poję� w afiliacji 
Wydawca - osoba, kt�rej zadaniem jest zarobi� za pomocą swojej strony internetowej, forum, bloga, czy
profilu w mediach społeczno�ciowych. Wydawcą może zosta� osoba fizyczna (nie posiadająca działalno�ci
gospodarczej) jak i firma. Otrzymuje ona wynagrodzenie w postaci prowizji w momencie zrealizowania celu
kampanii. Po przyłączeniu się do sieci afiliacyjnej, każdy Wydawca otrzymuje dostęp do panelu, w kt�rym
widzi skuteczno�� swoich kampanii, a także wysoko�� prowizji, kt�rą otrzyma od Reklamodawcy.

Reklamodawca – najczę�ciej Reklamodawcami są sklepy internetowe z r�żnych branż, a także firmy z branży
finansowej. Za każdą wykonaną akcję Reklamodawcy przyznają Wydawcom prowizje za konwersje, kt�re
muszą zweryfikowa�. Wszystkich Reklamodawc�w i warunki Kampanii znajdziesz w opisie kampanii. 

Prowizja – wynagrodzenie, kt�re jest otrzymywane przez Wydawcę w wyniku osiągnięcia celu w wybranej
Kampanii, ustalone przez Reklamodawcę. 

EPI (ang. enhanced publisher information) - umożliwia Wydawcy dodanie niestandardowego parametru na
koniec linka trackującego. Dzięki używaniu EPI w linkach trackingowych, istnieje możliwo�� przekazania
warto�ci do systemu, kt�re będą widoczne w Raporcie transakcji.



Słownik poję� w afiliacji 
Piksel �ledzenia - fragment kodu, kt�ry umożliwia �ledzenie zachowania użytkownik�w na stronie
internetowej. Piksel jest ładowany, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową. �ledzenie pikseli pozwala
reklamodawcom pozyskiwa� dane używane w marketingu online, analizie internetowej lub e-mail
marketingu.

SEM (ang. search engine marketing) - marketing w wyszukiwarkach może obejmowa� optymalizację reklam
w wyszukiwarkach, płatne reklamy i inne usługi związane z wyszukiwarką.

SEO (ang. search engine optimisation) - optymalizacja w wyszukiwarkach internetowych to proces
zwiększania ilo�ci i jako�ci ruchu do witryny za pomocą organicznych wynik�w wyszukiwania.

Link afiliacyjny - unikalny URL na kt�ry wydawcy kierują ruch do konkretnej oferty.

Pliki cookies - stanowią jedną ze składowych systemu trackingowego, kt�ry �ledzi ruch i transakcje
generowane przez wydawc�w. Ważno�� plik�w cookies w programach partnerskich wynosi min. 30 dni.
Oznacza to, że przez 30 dni, od pierwszego kliknięcia w link afiliacyjny przez danego użytkownika, naliczana
jest prowizja od każdego zakupu, kt�ry wykona ten użytkownik w tym sklepie.



Słownik poję� w afiliacji 
Last click wins - klik, kt�ry był na �cieżce zakupowej klienta najbliżej wykonanego przez niego zakupu.
Oznacza to, że 100% prowizji należnej od zrealizowanej transakcji zostaje wypłacona wydawcy, u kt�rego
nastąpił “ostatni klik”.

Zakazane słowa kluczowe -  słowa i frazy, kt�rych wydawcy nie mogą używa� w reklamach Google Ads 
i innych płatnych systemach reklamowych. Są to przede wszystkim: nazwa marki, zastrzeżone hasła
reklamowe dla marki, nazwa sklepu internetowego, nazwa domeny internetowej, wszystkie inne nazwy
własne, zastrzeżone przez reklamodawcę.

Sie� afiliacyjna - zbi�r program�w afiliacyjnych o zbliżonej tematyce, umożliwiający szybsze zebranie
minimalnej kwoty do wypłaty w programie dzięki uczestniczeniu w wielu programach jednocze�nie.

Program afiliacyjny - program polegający na wsp�łpracy pomiędzy reklamodawcą a partnerem. Ma on na
celu promocję produkt�w bąd� usług danej firmy, prowadzącą do ich sprzedaży, w zamian za co partner
otrzymuje z g�ry ustaloną prowizję. 

Procentowy wsp�łczynnik akceptacji - im wyższy tym lepiej, oznacza, że Reklamodawca wypłaca prowizję za
wskazaną ilo�� zdarze�.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
CZAS NA WSP�ŁPRACĘ!

https://bluepartner.eu/pl/

https://www.facebook.com/ppbluepartner/
https://www.instagram.com/pp_bluepartner/
mailto:info@bluepartner.eu

