
PROGRAM PARTNERSKI 
 

1.  Wejdź na www.promy.pl 
 

 
 

2. Wybierz na stronie „ZOSTAŃ PARTNEREM” >> więcej 
 

 
 



3. Przejdź do opcji „zarejestruj się w programie”  

 
4. Wprowadź adres e-mail, wymyśl swoje hasło i wypełnij wszystkie wymagane 

pola (zapamiętaj te dane bo będą potrzebne w kolejnym kroku) 

  



5. Po rejestracji przejdź do panelu poczty e-mail podanej w rejestracji i 

potwierdź aktywację konta, klikając w link podany na dole korespondencji. 

 

 

6. Przejdź do logowania do panelu partnera. Wprowadź e-mail i ustalone 

wcześniej hasło. Zaloguj się! 

 
7. Witam w panelu partnera. Znajdziesz tutaj: 
- STATYSTYKI: czyli zestawienie swoich zapytań, rezerwacji oraz wykonanych płatności 

przez Klienta przez Twoja stronę www. 

- KOD HTML – o tym w poniższym punkcie nr 8. 

- MOJE DANE : twoje dane zapisane przy rejestracji. 

- ZMIANA HASŁA: możliwość zmiany swojego hasła. 

- INFORMACJE: informacje o fakturze i dane do faktury za rezerwacje ze strefy partnera. 

 

 



8. KOD HTML 

Link - to tylko odsyłacz do naszej głównej strony internetowej. Jest to tylko 

przekierowanie do naszej strony! 

 

Wyszukiwarka: cały wygenerowany kod, który pojawia się w 

oknie, należy wkleić na swoją stronę internetową. Funkcję tę musi 

wykonać Państwa administrator strony internetowej. Jeśli sami 

Państwo administrujecie stronę to ważne, aby kod był właściwie 

wklejony w stronę.  
 

Polecaną przez nas opcją jest stworzenie na swojej stronie nowej podstrony, czy 

zakładki np. o nazwie „bilety promowe”, tak aby łatwo była ona widoczna dla 

Klientów. Wygenerowany kod z wyszukiwarki należy wkleić do stworzonego 

panelu strony w jej opisie.   

Można to zrobić również poprzez baner umieszczony w widocznym miejscu na 

stronie, czy zakładkę - linkując odnośnik baneru, czy zakładki pod podany kod 

wyszukiwarki – dowolność w zależności od Państwa upodobań. 
 

 
 

Po wprowadzeniu kodu do strony i jej zapisie wyszukiwarka powinna działać 
bez zarzutów wczytując naszą pełną ofertę promową. Zgodnie z warunkami 

rejestracji do strefy partnera za każdy zrealizowany bilet (czyli opłacony przez 

Klienta), otrzymają Państwo 2% z wartości biletu. Należność ta będzie 

zsumowana, co zobaczyć można w swoim panelu „Statystyki”. 

 

 

 



 

 

9. Po wklejeniu kodu na stronę pojawi się wyszukiwarka: 

 

 
 

Zapraszamy do pobrania kodu, zamieszczenia go na swojej stronie i 

korzystania z dodatkowych korzyści finansowych dla firmy! 


