
COMO FUNCIONA O
PROGRAMA DE
AFILIADOS DA
SYSTEME.IO



Como funciona
nosso programa

de afiliados

Tudo  o que você precisa fazer é enviar visitantes para nosso site; 
 nós cuidaremos de convertê-los em clientes.

Você  ganha 50% sobre o valor de todas as vendas da Systeme.io e 
 de nossos cursos antes dos impostos.

Essa é uma afiliação vitalícia: os contatos que você envia são
marcados em nosso banco de dados com seu ID de afiliado. Mesmo que
eles não comprem nada por 6 meses ou 1 ano depois, você ainda
receberá comissões sobre as compras

Após se inscrever na Systeme.io, você é automaticamente adicionado ao
nosso programa de afiliados, e recebe um ID de afiliado exclusivo, que você
pode encontrar aqui  

https://systeme.io/dashboard/affiliate/

. 

Observação: Nosso programa de afiliados funciona com o último cookie.
Se outro afiliado indicar o mesmo lead com seu próprio ID de afiliado depois
de você, ele receberá o crédito pela venda.

No entanto, você ainda receberá comissões pelas assinaturas que forem
compradas usando seu link de afiliado.

http://systeme.io/
https://systeme.io/dashboard/affiliate/


Como usar seu
link de afiliado

Para  divulgar o programa de afiliados da Systeme.io, basta  adicionar ?
sa=SEUIDDEAFILIADO no fim da URL sempre que você mencionar uma página da
Systeme.io. 

(Pode ser a página inicial, uma página do nosso blog ou qualquer uma de nossas landing
pages, páginas de vendas ou de pagamento, desde de que contenha:
https://systeme.io/br/)

Vejamos um exemplo de como usar seu link de afiliado para divulgar a página inicial da
Systeme.io. (URL para divulgação: https://systeme.io/br)

Vamos imaginar que seu ID de afiliado é:
sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Seu link de afiliado para divulgar essa página é, portanto:

https://systeme.io/br/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

O que divulgar:
Divulgue nosso plano gratuito e obtenha o máximo de leads possível para nossos
funis. Alguns deles serão convertidos em clientes pagantes e você receberá
comissões mensais recorrentes.

Divulgue nossos planos anuais que são oferecidos com um desconto de 30%.

Divulgue nossos lead magnets e atraia leads direcionados para nosso pipeline de
vendas. Nós cuidaremos de convertê-los em clientes.

Divulgue nossos cursos online por R$ 15, ganhe comissões sobre cada venda e faça
com que esses clientes se inscrevam em nossa lista de emails. Nós enviaremos para
eles emails de marketing para comprar nossos cursos e para divulgar a Systeme.io
ainda mais.

Todas estas ofertas estão disponíveis no marketplace da Systeme.io — onde os
profissionais de marketing afiliados podem encontrar dezenas de ofertas para divulgar
usando seus IDs de afiliados da Systeme.io.

http://systeme.io/
http://systeme.io/
http://systeme.io/
https://systeme.io/
https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587.
https://systeme.io/marketplace/vendor/161/show


Como ter sucesso
divulgando a Systeme.io:

Ofereça algo novo (templates, sequências de email, cursos específicos) 
Ofereça bônus (sessões de consultoria gratuita, ebooks, etc.). 

Como ser um afiliado e fazer um marketing de sucesso em 5 etapas
Marketing de afiliados para iniciantes: tudo o que você precisa saber em 6 passos
fáceis
Marketing de afiliados: como criar um funil de vendas?

1. Conheça nosso software 

Antes de começar a divulgar a Systeme.io, é melhor entender nossa ferramenta e
aprender exatamente o que temos a oferecer. Clique aqui para assistir nossos
tutoriais em vídeo e descubra como a Systeme.io pode te ajudar a gerenciar um
negócio online de sucesso.

2. Construa um relacionamento com um público que precisa da
Systeme.io e se diferencie dos demais

3. Junte-se ao grupo oficial da Systeme.io no Facebook

Clique aqui para fazer parte do grupo  Systeme.io - Crie seu negócio online! 

Aqui, você pode aprender como divulgar a Systeme.io com sucesso comunicando-se com
empreendedores e outros afiliados da Systeme.io.

4. Construa sua lista de emails

Recomendamos fortemente a construção de uma lista de email e a divulgação da
Systeme.io através de poderosas sequências de email segmentadas (você pode inclusive
usar nosso swipe file, com templates de emails). O email marketing rendeu os melhores
resultados para nossos afiliados em geral.

5. Leia as publicações do nosso blog para se tornar um afiliado
de sucesso da Systeme.io:

https://systeme.io/br/blog/como-ser-afiliado
https://systeme.io/br/blog/marketing-afiliados-iniciantes
https://systeme.io/br/blog/marketing-afiliados
https://systeme.io/br/tutorial
https://www.facebook.com/groups/systemeioportuguese

