Regulamin dla Ambasadorów Bathbee
1. Aby zarejestrować się jako Ambasador Bathbee wejdź bezpośrednio na stronę
https://partnerzy-bathbee.pl lub za pomocą tzw. Linka Referencyjnego otrzymanego od
Osoby Polecającej i wypełnij znajdujący się tam formularz rejestracyjny. Nie zapomnij
wskazać nam linków do swoich social mediów.
2. Każdy użytkownik zarejestrowany jako Ambasador może być jednocześnie Partnerem.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dla różnych Partnerów i podpisywania
Umów Partnerskich.
3. Polub nasz Fanpage na FB i obserwuj nasz Profil na Instagramie.
4. O nowościach będziemy informować na bieżąco w naszej grupie na FB „Ambasadorzy
Bathbee”, zachęcamy do dołączenia do niej :-)
5. Podziel się ze znajomymi w swoich social mediach informacją o tym, że zostałaś
Ambasadorem marki Bathbee wraz ze zdjęciami lub filmem:
◦ Gdy tylko otrzymasz od nas przesyłkę (tzw. unboxing)
◦ Jako prawdziwy ambasador przekraczaj “granice” (dosłownie i w przenośni) i
promuj nasz produkt w ciekawych miejscach w których jesteś np. zabierz nasze
kosmetyki ze sobą na urlop, wyjazd służbowy etc. i zrób zdjęcie w jakimś
charakterystycznym i ciekawym miejscu (zabytki, plaża, góry, lasy, tablica z nazwą
miasta, etc.)
◦ Przetestuj kosmetyki i opublikuj swoją recenzję
Każdy swój post oznaczaj hasztagami:
#bathbee #miodowekosmetyki #naturalnekosmetyki #ambasadorbathbee #bathbeecosmetics
#naturalcosmetics #yougottolovehoney
Każdy Twój post musi mieć ustawienia prywatności na dostęp Publiczny.
6. Wystaw opinię o kosmetykach Bathbee na naszym Fanpage w dziale Recenzje.
7. Użyj swojego Linku Referencyjnego aby polecić innych Ambasadorów lub Partnerów.
8. Zarekomenduj nam co najmniej 3 znane Ci osobiście Punkty Usługowe z Branży Beauty
(np. salon fryzjerski, kosmetyczny, manicure, masażu, tatuażu, solarium, etc.) w których
chciałabyś znaleźć nasze kosmetyki i napisz dlaczego. Polecenie powinno mieć charakter
tzw. "Ciepłego Kontaktu", czyli nie przepisane z google albo strony internetowej salonu,
tylko kontakt z Twoją osobistą znajomą lub po prostu osobistej rozmowy z Właścicielem lub
Managerem, najlepiej z wyrażoną wprost zgodą na kontakt naszego Przedstawiciela celem
przedstawienia Oferty Handlowej.
9. Spośród osób najbardziej aktywnych, kreatywnych i pomysłowych w promocji naszej Marki
i Produktów wybierzemy Ambasadorów, którym zaproponujemy stałą współpracę na
atrakcyjnych warunkach finansowych.
10. Ambasador to osoba, która promuje markę Bathbee i jej produkty. Jest osobą nastawioną
pozytywnie do życia, kocha naturę, piękno i innych ludzi, ma dobre intencje. Ambasador nie
szkodzi innym osobom, wizerunkowi marki oraz nie hejtuje. Jeśli produkt Ci się nie
spodoba to po prostu nie pisz posta/recenzji, aczkolwiek jesteśmy pewni, że będziesz
totalnie zachwycona i opinia będzie szczerze pozytywna :-)

