TABELA OPCJI ZAROBKÓW W SERWISIE SEJFIK.COM

Nazwa opcji (skrót)

Wynagrodzenie

E-mail (PTR)

1gr – 4gr / email

Płatne kliki (PTC)
Punktowe kliki (PTC)

0.25gr – 1gr / klik
1pkt – 5pkt

Kliki premium (PTCP)

4 pkt <

Płatne zapisy (PTS)

1gr <

Płatne zadania (PTA)

1gr <

Strona startowa
(PTSP)

0.25zł / msc

Płatne promowanie
stron (PTP)

1.70zł / 1000

Płatne pobieranie
(PTD)
Płatne pisanie postów
(PTW)

0.25gr – 2gr
0.25gr <

Wymiana punktów
(Exhange)

-

System referencyjny

16%/8%/4%/2%

Program partnerski

1,00%

Doładowania - PP

1,00%

Promowanie
produktów
finansowych (PTF)
Portale
społecznościowe (FB)

Aktualizacja 28.09.2018

5zł - 250zł
10gr <

Krótki opis, uwagi
Odebranie przesyłki e-mail na skrzynkę pocztową lub
skrzynkę InBox potwierdzone za pomocą kliknięcia w
unikalny link przenoszący na reklamowaną stronę.
Otwarcie reklamowanej strony na określony czas.
Otwarcie reklamowanej strony na określony czas.
Wykonanie określonej akcji (przejście przez wyszukiwarkę,
potwierdzenie kodem itp.) i ostatecznie otwarcie
reklamowanej strony na określony czas.
Rejestracja na określonej stronie z konkretnego linku. Zapis
akceptowany przez wystawcę. Brak górnej stawki za jeden
zapis. Stawka uzależniona jest od typu strony i
ewentualnych warunków akceptacji zapisu.
Wykonanie określonej akcji na stronie reklamodawcy.
Zadanie akceptowane przez wystawcę. Brak górnej stawki
za jedno zadanie. Stawka uzależniona jest od typu strony
oraz skomplikowania zadania.
Ustawienie określonego linku www jako strona startowa
w przeglądarce.
Polecanie i wysyłanie unikalnego linku. Użytkownik
otrzymuje umowne kredyty wymienialne na gotówkę w
cenie 1.70zł za 1000 kredytek. Serwis oferuje 3 rodzaje
linków, różniące się sposobem naliczania poszczególnych
wejść.
Pobranie pliku (zwykle spakowany), który zawiera kod
potwierdzający pobranie.
Pisanie postów, tematów i podobnych. Stawka zależna od
oferty danego wystawcy.
Wymiana punktów po przeliczniku zależnym od
wymienianej kwoty oraz statusu użytkownika w momencie
wymiany lub sprzedaż punktów po dowolnej cenie innym
użytkownikom serwisu (pobierana jest mała prowizja od
każdej transakcji).
Otrzymywanie prowizji z zarobków z płatnych i punktowych
klików – PTC, płatnych e-maili – PTR, manualsurf’a oraz
wymiany kredytek PTP poleconych osób do programu (za
pomocą specjalnego linku) na 4 poziomach tj. I poziom –
osoby polecone bezpośrednio przez użytkownika. II poziom
– osoby polecone przez poleconego i analogicznie. Premie z
poleconych przyznawane są raz na dzień. W przypadku
zarobków punktów występuje jeden poziom wynoszący 8%.
Prowizja za każde skutecznie polecenie zakupów usług
Prowizja od każdego doładowania telefonu (opłaconego
zamówienia kodu doładowującego) z polecenia
użytkownika.
Prowizja od każdego produktu finansowego takiego jak np.
konto osobiste, lokata, karta kredytowa, chwilówka,
założonego z polecenia (linku) użytkownika.
Bonus za integracje konta z zewnętrznymi serwisami np.
Facebook.

Bonus lojalnościowy

1% kwoty wypłaty
(netto)

Bonus przyznawany automatycznie po 45dniach od
momentu zrealizowania wypłaty na „Polski Bank”.
Maksymalna kwota bonusu to 10zł.

Powyższa tabela zawiera spis sposobów zarobków, które występują w serwisie w trybie stałym. Oprócz
powyższych w serwisie mają miejsce konkursy, gry, eventy, premie, bonusy i zabawy, które pozwalają na
znaczne zwiększenie stanu zarobków. Program umożliwia wykup członkostwa „VIP”, którego korzyścią są
zwiększone zarobki w niektórych sekcjach.
Do regularnych konkursów należą:


konkurs klikacza tj. osób z największą liczbą obejrzanych reklam w sekcji PTC w danym okresie (co
miesięczny lub dwumiesięczny),



kliki konkursowe tj. symboliczna nagroda losowana wśród osób oglądających reklamy w sekcji PTC
konkursowe (konkurs w trybie stałym)



konkurs aktywności globalnej promujący aktywność w wszystkich sekcjach serwisu nie tylko
zarobkowych, ale też społecznościowych czy usługowych.

Nieregularne:


refkonkurs tj. konkurs na największą liczbę osób zaproszonych do programu

