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Привіт!
Мене звуть Олександр, і я займаюся партнерською програмою ApiX-Drive.

Наш сервіс це Наш сервіс це унікальна розробка, яка є онлайн конструктором інтеграцій різних сервісів і додатків з метою 
автоматизації бізнес-процесів. Іншими словами, це спосіб «подружити» різні сервіси та системи між собою. Наша 
система дозволяє самостійно без залучення програміста налаштувати в автоматичному режимі передачу даних з 
одного сервісу в інший. ApiX-Drive саме та платформа, яка суттєво автоматизує рутинні завдання просто, швидко 
та надійно.

Наприклад, користувач може:
- вивантажувати замовлення та дані з форм зворотного зв'язку зі свого сайту до CRM-системи або Google Docs
- вивантажувати ліди з - вивантажувати ліди з Facebook у CRM-систему або Google Docs та надсилати повідомлення до Telegram
   менеджеру, з появою кожної нової заявки
- відстежувати та оновлювати статуси посилок через служби доставки, та багато іншого.

В даний час на платформі ApiX-Drive запущено понад 300 інтеграцій і зараз ми шукаємо партнерів, з якими можна 
сміливо рухатися вперед та розвиватися за принципом win-win.
Ми цінуємо довгострокову співпрацю, тому ми надаємо Вам найвигідніші умови для старту, гнучку систему 
мотивації для збільшення показників та великі перспективи на майбутнє.

Давайте Давайте розглянемо Ваш потенційний заробіток:

Працюючи за партнерською програмою, Ви отримаєте ряд можливостей та переваг:

- один із найвищих % по ринку, який зі старту дорівнює 30% від усіх оплат залученого клієнта.
- швидке виведення зароблених коштів.
- максимально прості та гнучкі умови співпраці
- зручний партнерський кабінет, де Ви легко можете відстежувати статистику оплат та свого доходу
- зберігаємо файли cookie 1 міс - користувачі, які перейшли за посиланням, будуть на 30 днів закріплені за Вами
- робота з цікавим, затребуваним та - робота з цікавим, затребуваним та перспективним продуктом

Нашу співпрацю бачу за такими напрямами:
- статті, огляди та новини* - розмістіть у себе на сайті або в блозі інформацію про новий сервіс автоматизації
- анонси ваших заходів та курсів* - використовуйте інформацію про наш сервіс як інструмент
  автоматизації для SMM та просування онлайн
- інфо-банери* - розмістіть у себе на сайті або у блозі наш банер
- email-маркетинг* - включіть інформацію про наш сервіс до серії розсилок Вашим передплатникам
- - інформаційні та новинні пости* - розмістіть інформацію про нас у соціальних мережах та telegram-каналі
- під час проведення заходів* - Ваші доповідачі розповідають про нову та унікальну технологію,
  яка підвищує ефективність роботи в онлайн просуванні.
*всю необхідну інформацію, матеріали або приклади застосування підготує та надасть наша команда

Нам цікава нативна реклама, щоб за її допомогою поспілкуватися з Вашою аудиторією та донести до неї
головну цінність платформи ApiX-Drive – за мінімальну плату можна уникнути довгих та дорогих етапів інтеграцій, 
програмування та налагодження. "Все вже зроблено за вас!"

Середній чек підписки Середній чек підписки ApiX-Drive - 33$ на міс., що дозволяє легко залучати нових клієнтів щомісяця.
Щоб заробити 7128$ пасивного доходу за рік, достатньо залучати по 5 клієнтів на місяць, адже

Ваш дохід у розмірі 30% від оплати клієнта не разовий, а продовжує виплачуватись поки що клієнт з нами.

5 клієнтів на місяць, які оплатять 33$
за унікальний конструктор інтеграцій

це багато чи тільки початок!?

Буду радий обговорити з вами всі можливі варіанти взаємодії та надам
всю необхідну інформацію всю необхідну інформацію щодо сервісу та партнерської програми!

З найкращими побажаннями,
Олександр Шамін
s.shamin@apix-drive.com
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