
SIMVOLY
Партньорска програма



Кои са Simvoly?

Simvoly е българска платформа за създаване на сайтове и онлайн магазини 

Наскоро оценена на 3то място в света за 2017 според най-големия световен сайт за 
ревюта - PC Magazine.



Какво предоставяме 
на клиентите ни?

● Модерни и красиви дизайни
● Техническа поддръжка
● Безплатен хостинг и домейн
● Възможност за изработка на 

индивидуален дизайн



Партньорската ни програма

25%
25% комисионна - за всеки платен клиент дошъл от 
съответния партньор. Комисионната не е еднократна а се 
изплаща докато клиента използва платформата.

15% 15% комисионна - за всеки индивидуално изготвен дизайн 
на клиент - еднократно



Нашите комисионни

Simvoly има 4 различни плана, за които могат да се абонират клиентите

Персонален (18лв/месец)
Комисионна: 54лв/година

Бизнес (29лв/месец)
Комисионна: 87лв/година

Онлайн Магазин (44лв/месец)
Комисионна: 132лв/година

Онлайн Магазин+ (64лв/месец)
Комисионна: 192лв/година

Изработка на сайт до 3 страници 
(249лв)
Комисионна: 37.35лв

Изработка на сайт до 6 страници (479лв)
Комисионна: 71.85лв

Варират между 64.8лв до 290.2лв на клиент на 
първата година



Как ще следите колко клиента сте привлекли?

Създали сме административен панел, където може да следите 
регистрираните и плащащите клиенти.



Как и кога се изплащат комисионни?

Комисионните се изплащат на 20то число за предходния месец по банков път.

Минимална сума на изплащане: 100лв

Условия за получаване на комисионна: 
● Ако няма нов клиент в рамките на 3 последователни месеца, комисионната 

на подновени годишни или месечни абонаменти се намаля с 50%
● Ако няма нов клиент в рамките на 6 последователни месеца, комисионната 

на подновени годишни или месечни абонаменти се намалява с 80%

Банковите разходи по преведите са за сметка на получателя. 



Simvoly White Label

С нашата White Label програма можете да наемете копие на 
платформата, което да развивате като собствен продукт. Със собствен 

домейн, бранд и абонаментни планове.

Абонамент

$199/година - получавате копие на 
Simvoly

Отстъпка

35% от абонаментите на Simvoly



Благодарим Ви!

За контакти: 
+359883 380146

contact@simvoly.com

SIMVOLY


