
 

CO OD VÁS 

POTŘEBUJEME? 

Po úspěšné registraci od Vás 

potřebujeme základní informace 

potřebné k založení profilu. 

Informace spolu s fotografiemi 

nám, prosím, zašlete na e-mail 

info@sparringpoint-shop.cz. 

Jedná se o:  

 

• Krátký text 

 

Připravte si krátký text, ve 

kterém zákazníkovi přiblížíte 

Vaši specializaci a služby. Do 

úvodního popisu připojte také 

odkazy na sociální sítě, webové 

stránky atd. 

 

• Fotografii nebo logo  

 

• Informace k Vašim 

produktům či službám  

 

Jedná se o název produktu, 

slovní popis, cena, popřípadě 

fotografie. 

 
 

PARTNERSKÝ PROGRAM 

V ČEM SPOČÍVÁ PARTNERSKÝ PROGRAM? 

Hlavním cílem partnerského programu je podpora trenérů a fitness 

center v této nelehké době. Princip je jednoduchý – vytvořili jsme 

speciální kategorii služeb „partnerský program“ ve kterém zákazníci 

mohou podpořit své oblíbené fitness centrum, trenéra nebo ostatní 

společnosti zaměřené na sport a zdraví zakoupením jejich služeb (může 

se jednat jak o on-line služby, tak služby ve formě voucherů – kreativitě 

se meze nekladou).   

JAK SE REGISTROVAT? 

Jediné co stačí udělat je kontaktovat nás skrze kontaktní formulář. 

Obratem Vám odešleme podrobné informace a návod společně s 

„registračním formulářem do partnerského programu“. Po potvrzení 

registrace Vám přidělíme speciální kategorii ve které můžete 

prezentovat svoje služby a produkty. V popisu kategorie můžete detailně 

představit služby, které nabízíte a odkázat na Vaše sociální sítě, e-shopy, 

webové stránky atd. Pokud máte vlastní značku a fyzický produkt, nebo 

chcete doporučit kamaráda, se kterým spolupracujete, můžeme tyto 

produkty zahrnout do naší hlavní nabídky. Zapojit se do programu 

můžete zcela zdarma. Protože se jedná o projekt z naší strany zcela 

neziskový a rádi bychom podpořili i ty, kteří to opravdu potřebují, 

rozhodli jsme se věnovat symbolickou částku z každého uskutečněného 

nákupu v partnerském programu na dobročinné účely. 

KDE NÁS NAJDETE? 

Pro podrobnější informace náš kontaktujte na telefonních číslech 

775 554 123 a 774 582 784 nebo na naší e-mailové adrese 

info@sparringpoint-shop.cz. 
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