
Regulamin 
Programu Premiowego dla Klientów Agencja.com

 
Informacje ogólne

1. Uczestnicy programu:

a) Uczestnik programu – firma korzystająca z usług agencja.com
b) Polecony  – firma wyrażająca chęć współpracy z agencja.com 

2. Program Premiowy oparty jest o polecenia - za każde polecenie naszej Agencji, po 
finalizacji umowy z Poleconym, Uczestnik Programu otrzymuje rabat na swojej 
fakturze w wysokości do 500 zł netto miesięcznie za każdego Poleconego Klienta.

3. Warunkiem otrzymania rabatu są opłacone przez Poleconego faktury na rzecz 
agencja.com

4. Program nie działa wstecz, dotyczy poleceń które wpłynęły po 10.01.2023r.

Warunki otrzymania Premii dla  Uczestnika Programu

1. Zgłoszenie Klienta Poleconego

Opcja 1 
Uczestnik Programu przekażę zainteresowanej osobie (Poleconemu) dane 
kontaktowe do Account Managera agencja.com przez którego aktualnie jest 
obsługiwany. 

Polecony przy pierwszym kontakcie z agencja.com wskaże dane Uczestnika 
Programu od którego dostał rekomendacje współpracy z agencja.com
(nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej) 

Opcja 2
Uczestnik Programu skontaktuje się z agencja.com poprzez formularz kontaktowy na
stronie https://agencja.com/program-premiowy/

2. Wartość otrzymanego rabatu per Klient

W przypadku gdy Polecony podpisze umowę na usługę:

a. równą lub większą 2 500 zł - wysokość otrzymanego rabatu to 500zł netto
b. poniżej 2 500 zł, ale nie mniej niż 1 500 zł  - wysokość rabatu to 250 zł netto
c. usługi poniżej 1500 zł - nie będą generować rabatu



3. Rabatowanie w przypadku więcej niż jednej usługi:

a. rabat naliczany jest per usługa, nie sumujemy usług. 

Przykład

Polecony podpisał umowę na Google Ads o wartości 2000 zł oraz na kampanie 
Facebook Ads 2000zł - wysokość rabatu jaki otrzyma Uczestnik Programu wyniesie 
250 zł + 250 zł. W przypadku gdy Polecony zrezygnuje z danego kanału; Uczestnik 
Programu otrzymuje rabat w ramach kanału na którym Polecony pozostał we 
współpracy z agencja.com

b. rabat przyznawany jest dla usług/i, które zostały podpisane w ramach pierwszej 
umowy. W przypadku gdy w późniejszym czasie Polecony poszerzy zakres 
współpracy z agencja.com, dodatkowe usługi nie będą wliczane do puli rabatowej.

4. Sumowanie wartości rabatów

Wartości rabatów sumują się. W przypadku gdy suma rabatów wyzeruje fakturę 
Uczestnika Programu, dalsze warunki działania Programu Premiowego ustalane 
będą indywidualnie poprzez kontakt z obsługującym Account Managerem.

Przykład

Aktualna faktura Uczestnika Programu korzystającego z usług agencja.com wynosi 
2500 zł. 

Jeśli 5 Poleconych przez Uczestnika Programu klientów podpisze z nami umowy na 
usługę o wartości min. 2500 zł każda, wartość faktury Uczestnika Programu zostanie 
obniżona do 0 zł, a każdy kolejny klient będzie rozliczany indywidualnie.

5. Czas trwania rabatu

a. Rabat przydzielany jest przez cały okres współpracy z Poleconym- po 
zakończeniu setup do momentu złożenia wypowiedzenia.  
b. Rabat nie obejmuje okresu wypowiedzenia

Warunki otrzymania Premii dla Poleconego

Poleconemu przysługuje jednorazowy rabat na setup / onboarding usług agencja.com

 a) 500 zł – w przypadku gdy wyjściowa wartość setupu wynosi 2 500 zł 
b) 250 zł – w przypadku gdy wartości setupu jest mniejsza niż 2500 zł*

*minimalna wartość setupu podlegająca rabatowaniu to 1 500 zł 




