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REVOTRIP AFFILIATE je skvělý nástroj k vydělání dalších peněz pro váš business každý den! 
 
Revotrip je unikátní travel aplikace propojující profesionální Řidiče s reprezentativními 
vozy a zákaznické potřeby a přání v osobní dopravě. Uživatelsky přívětivá aplikace s responzivním  
designem je dostupná on-line na všech zařízeních na webových stránkách revotrip.com.  
 
Naši zákazníci jsou individuální cestovatelé, zákazníci cestovních kanceláří, hosté hotelů a apartmánů, 
business manažeři nebo návštěvníci eventů, kteří využívají širokou škálu služeb mezi které patří 
Letištní transfery, Meziměstské a Mezinárodní transfery, Event transfery, Hodinové pronájmy, Individuální  
výlety napříč Evropou s možností několika zastávek a další.  
 
ZPROSTŘEDKUJTE OBJEDNÁVKU PŘES REVOTRIP APLIKACI A ZÍSKEJTE PROVIZI!  
Díky široké nabídce služeb máte značnou možnost ke zprostředkování objednávky. 
Delší trasy a výlety se rovnají vyšší ceně a zároveň vyšší provizi! 
 
JAK TO FUNGUJE?

CO JE TO REVOTRIP AFFILIATE

ROZŠIŘTE VÁŠ BUSINESS 
S REVOTRIP AFFILIATE

Zákazníkova 
on-line objednávka

Slevový 
promokód

Partnerovo  
profit

Dokončení  
objednávky

DŮVĚRYHODNÉ PARTNERSTVÍ 
Používáme unikátní PROMOKÓDY pro přesné sledování. Vždy když je promokód použit a objednávka 
dokončena, provize se přičítá automaticky! Všechny objednávky (objednané, zrušené, dokončené), kde 
byl použit Váš promokód můžete kontrolovat v reálném čase v Partnerském účtu a filtrovat dle data.

AFFILIATE PARTNER



Společně rosteme rychleji! REVOTRIP AFFILIATE je skvělý nástroj k vydělání dalších peněz pro každého, kdo přichází do kontaktu s lidmi, kteří by mohli potřebovat přepravu a nebo si udělat výlet. 

2 KDO, CO, KDE...

HOTELY & APARTMÁNY
Eliminuje vícepráce vašich zaměstnanců, čas pro 
zařízení, problémy se zapomínáním a s tím 
spojené poplatky. Jako Affiliate nenesete žádnou 
odpovědnost, dostanete pouze provizi. 
 
Concierge / recepční 
mohou mít svůj vlastní kód, mohou pak 
doporučovat výlety a jiné služby. Může sloužit i 
jako motivační část výplaty. 
 
Hotelový pokoj 
Revotrip Vám může pomoci s unikátními TV 
spoty nebo letáky se speciální výhodnou 
nabídkou pro zákazníky ke zvýšení prodeje. 
 
Webové stránky 
Můžete zveřejnit proklikávací banner a kód, nebo  
můžeme vyrobit rebrandovaný booking form. 

E-mail 
Nabízet Promokód a link můžete  v newsletteru  
nebo v e-mailu o potvrzení ubytování, které 
posíláte klientovi, stejně tak třeba v pozvánce.  
 
Sociální sítě 
Skvělá možnost jak nabízet služby je přes 
sociální sítě! Nezáleží na to, jestli máte firemní 
účet, nebo jste influencer. Lidé sledují Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, Tik Tok a ostatní 
každý den! #revotrip  
 
Webové stránky/Blog 
Můžete nabízet stabilně na webových stránkách 
nebo blogu. Abychom podpořili prodej, nabízíme 
Vám pomoc při zpracování grafiky, nebo 
můžeme vyrobit rebrandovaný objednávkový 
formulář. 

EVENT PROMOTÉŘI ON-LINE SVĚT
Každý event potřebuje kvalitní přepravu 
náštěvníků! 
  
Kontrolujeme většinu velkých eventů a 
připravujeme pro každý z nich speciální nabídku!  
 
Chcete provizi?  
Spolupracujme, nabídněte Official car! 
Dejte zákazníkům vědět o skvělé službě pro Vaši 
událost! Nabídněte jim Official car se slevou při 
použití promokódu na Vašich webových 
stránkách, socialních sití nebo pozvánkách a 
dosáhněte většího zisku! 
 
Jsme také připraveni zabezpečit individuální 
transfery pro VIP hosty pomocí limuzín nebo  
Business vozy pro více pasažérů! 

Hodně našich zákazníků jsou cestovatelé, kteří 
potřebují minimálně letištní transfer do centra 
a nebo zpět na letiště. Nabídněte svým 
zákazníkům možnost vybrat si z několika 
kategorií reprezentativních vozů. 
 
Nabízíme také mnoho zajímavých výletů v 
okolí města, poznávací jízdy městem, jednodenní 
zpáteční výlety, nebo mezinárodní výlety s 
možností několika zastávek! 
 
Zprostředkování může probíhat přímo z 
cestovní kanceláře nebo z webu. Speciální 
nabídky skvěle fungují také v potvrzujících e-
mailech nebo newslettrech.

TRAVEL AGENTI, AEROLINKY

Affiliate pro Vás není vhodný? Staňte se B2B partnerem! 
Jako B2B zákazník získáte větší slevy z obratu! Objednávky pak budou prováděny z Vašeho účtu a Vy si naše služby prodáte za vlastní cenu!

AFFILIATE PARTNER



3 PROČ POUŽÍT REVOTRIP AFFILIATE

Štědrá provize od 3% za každou dokončenou objednávku 
 
Důvěryhodný otevřený report všech objednávek (přijaté, zrušené, 
dokončené) pro dlouhotrvající a kvalitní spolupráci. 
 
Více kódů pro větší efektivitu 
Můžete si vytvořit více než jeden kód! Ty mohou být použity jako 
motivační část výplaty zaměstnanců, nebo lepší cílení Affiliate marketérů.

4 PŘÍKLADY ZOBRAZENÍ SLUŽEB

Doporučujeme použít všechny druhy zobrazení služeb Revotrip pro maximalizaci zisku. 
Revotrip Vám může pomoci s vytvořením profesionálního proma, vázaného na partnerovo grafiku a vizuál!

TV spot

Webový banner

Letáky

USE A PROMOKODE  
OLPALKV10

BY SAVE ON-LINE BOOKING 
www.revotrip.com

MUNICH

€ 230 

PER CAR

Germany

The first known settlement in the area was of Benedictine monks on the Salt road. The 
foundation date is not considered the year 1158, the date the city was first mentioned in a 
document. The document was signed in Augsburg.[13] By then, the Guelph Henry the Lion, 
Duke of Saxony and Bavaria, had built a toll bridge over the river Isar next to the monk 
settlement and on the salt route. But as part of the archaeological excavations at Marienhof 
in advance of the expansion of the S-Bahn from 2012 shards of vessels from the eleventh 
century were found, which prove again that the settlement Munich must be older than their 
first documentary mention from 1158. 
 

fro
m

SPECIAL OFFER 
SAVE 10%

transfers, trips and other services 
are provided by our partner

USE A PROMOKODE  
OLPALKV10
BY SAVE ON-LINE BOOKING 

www.revotrip.com

Individual transport service

AT ALL TRANSPORT SERVICES

VIENNA
Austria

8hours

The first known settlement in the area was 
of Benedictine monks on the Salt road. 
The foundation date is not considered the 
year 1158, the date the city was first 
mentioned in a document. The document 
was signed in Augsburg.[13] By then, the 
Guelph Henry the Lion, Duke of Saxony 
and Bavaria, had built a toll bridge over 
the river Isar next to the monk settlement 
and on the salt route. But as part of the 
archaeological excavations at Marienhof 
in advance of the expansion of the S-Bahn 
from 2012 shards of vessels from the 
eleventh century were found, which prove 
again that the settlement Munich must be 
older than their first documentary 
mention from 1158. 
 

USE A PROMOKODE  
OLPALKV10

BY SAVE ON-LINE BOOKING 
www.revotrip.com

day trip

8hours
day trip

€ 230 

PER CARfro
m

Měsíční výplata ve faktuře. 
 
Široká nabídka služeb přidanou hodnotou pro vaše zákazníky 
Vyšší ceny u delších výletů se rovná vyšším provizím!  
 
Revotrip pomoc  
Pomáháme s vytvářením grafiky, letáků ve vašem vizuálu a designu.

AFFILIATE PARTNER



1 PŘÍSTUP DO PARTNERSKÉHO PORTÁLU

Přístup do Partnerského portálu je dostupný pouze registrovaným a schváleným  
Partnerům a sice z počítače a mobilních zařízení.   

Pro Přihlášení nebo Registraci běžte prosím na stránky https://revotrip.com/partners 

2 PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE

Forgotten password?

Sign in with Facebook

or

SIGN IN

password

Still not a Partner? CREATE YOUR ACCOUNT

Registrace

Pro registraci jako nový Partner prosím klikněte na CREATE YOUR ACCOUNT nebo  
běžte na https://revotrip.com/newpartner a vyplňte formulář. Jakmile bude hotovo,  
počkejte prosím na e-mail a dokončete registraci kliknutím na Potvrzující link. 
Od teď se můžete přihlásit do Partnerského portálu.

CHCETE SE STÁT AFFILIATE PARTNEREM?
PRIDEJ SE K NÁM!

AFFILIATE PARTNER
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3 VYBERTE TYP SPOLUPRÁCE

AFFILIATETRANSPORT COMPANY

LIABLE PERSON

COMPANY NAME

REVOTRIP

Company settingsSETTINGS

PARTNERS

Vyberte způsob spolupráce. Jako Affiliate partner musíte nahrát kopii oficiálních dokumentů 
živnostenského oprávnění a přihlášení k dani.  Oba dokumenty budou ověřeny manažerem 
Revotrip.

Vyberte  

typ

4 NAHRÁTÍ DOKUMENTŮ 

Váš účet nebude aktivní, dokud všechny potřebné dokumenty nebudou schváleny!  
Prosím udržujte Vaše dokumenty platné, jinak bude účet automaticky pozastaven, pokud 
alespoň jednomu z nich vyprší platnost!   

Expires:
Company licence / certificate upload

Expires:
VAT ID certificate upload

Currently: 31dd5df8c9294adf96818f39f31d4767.png
Logo upload

Company settingsSETTINGS

PARTNERS

Nahrát

AFFILIATE PARTNER
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VYTVOŘENÍ PROMOKÓDU

GET YOUR CODE

AFFILIATE

PARTNERS

PROMO CODE

INFLUENCERNAME10

PROMO CODE NAME 

CODE 1

AFFILIATE

PARTNERS

SEND TO CONFIRMATION

ZÍSKAT 
KÓD

5

AFFILIATE PARTNER
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KONTROLA STAVU PROMOKÓDŮ

AFFILIATE

PARTNERS

Business class   € 25527 / 03 / 2019   (12:00)193300001 Transfer provision: € 7,65Accepted

11 2 3 4 5 6

DATE FROM DATE TO

27 / 03 / 2019 27 / 03 / 2019

Business class   € 25527 / 03 / 2019   (12:00)193300001 Hourly provision: € 7,65Finished

CODE

HPOT10
Add new code

Získa
t nový

, 

nebo v
ybratKontrola  

dle datumu
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