
Program Lojalnościowy – Polecaj i Oszczędzaj 

Opis krótki 

Już jest! Program Lojalnościowy, dzięki któremu możesz płacić mniej, a nawet 1 zł, za swój 

pakiet medyczny! Zainteresuj Opieką Medyczną SIGNUM swoich znajomych i obniż swój 

abonament już teraz.  

 

Opis długi 

Za pośrednictwem Twojego osobistego linku polecającego, gotowych tekstów i grafik, który 

zamieścisz w wybranym przez siebie miejscu (blog, strona internetowa, fanpage na FB) 

zainteresowani będą wchodzili na Twoją stronę sprzedażową. Możesz działać z dowolnego 

miejsca w całej Polsce i czerpać wymierne korzyści ze swojej aktywności w Internecie, 

czyli realnie obniżać swój abonament medyczny za sfinalizowane zakupy z Twojego 

polecenia. 

To bardzo proste – musisz tylko wykonać te 3 proste kroki: 

1. Polecasz. 
 

Wystarczy, że skorzystasz z opracowanych przez naszych specjalistów materiałów 

promocyjnych, które w efektywny sposób zaprezentują naszą ofertę. Używasz ich 

do rozpowszechnienia oferty w Internecie. Teraz bez trudności zamieścisz post, 

np. na Facebooku z przyciągającą wzrok grafiką (czy wiesz, że umieszczając w poście grafikę 

zwiększasz współczynnik klikalności o 47% w porównaniu do artykułów opierających się tylko 

na samym tekście?). Korzystasz z gotowych narzędzi, które dają wymierne i szybko 

zauważalne rezultaty. 

 

2. Pozyskujesz. 
 

Korzystając z dostępnych materiałów online możesz polecać Opiekę Medyczną SIGNUM 

przez 24h na dobę i co więcej możesz to robić z każdego miejsca w Polsce - nawet 

nie wychodząc z domu. Zacznij program już teraz i obserwuj jak szybko zyskasz pierwszy 

rabat. 

 

3. Obniżasz swój abonament nawet do 1 zł! 
 

Za każdy pakiet medyczny sprzedany z Twojego polecenia otrzymasz konkretny rabat, 

miesiąc w miesiąc, gdy osoba z Twojego polecenia płaci.  

 

 

 



Jak to działa? 

Program Lojalnościowy Polecaj i Oszczędzaj to promocja, w której obniżasz swój abonament 

za OM SIGNUM promując w Internecie poprzez Indywidualną Stronę Sprzedażową pakiety 

medyczne znajomym, rodzinie, współpracownikom:  

• każdy odwiedzający może kupić pakiet medyczny 

• im więcej uda Ci się polecić, im więcej osób kupi pakiet – tym większy rabat zyskasz! 

• otrzymujesz określony rabat obniżający Twoją fakturę od każdego sprzedanego 

pakietu 

 

Wysokość rabatu w zł INDYWIDUALNY PARTNERSKI RODZINNY 

POMARAŃCZOWY 8,75 17,5 21,75 

BURSZTYNOWY 8,75 17,5 - 

NIEBIESKI 12,5 25 31,25 

SREBRNY 21 42 52,5 

ZŁOTY 35 70 87,5 

PLATYNOWY 52,5 105 131,25 

 

Wystarczy, że będziesz promował pakiety w wybranym przez siebie miejscu online:  

• korzystając z gotowych narzędzi (banery, grafiki, gotowe teksty na portale 

społecznościowe oraz SMS\MMS); 

• działając według opisu znajdującego się po Twojej prawej stronie; 

• zamieszczając określone informacje na swojej stronie, blogu, profilu na FB, czy innych 

serwisach społecznościowych. 

Przygotowaliśmy dla Ciebie gotowe materiały:  

• banery i treści, które wykorzystasz do polecania; 

• instrukcje „krok po kroku” - co i jak musisz zrobić; 

• proste rozwiązania do wykorzystania od zaraz bez ponoszenia żadnych kosztów. 

 

Dlaczego warto wziąć udział w programie? 

• dostajesz gotowe materiały promocyjne przygotowane przez ekspertów; 

• masz szybki, łatwy i całodobowy dostęp do materiałów promocyjnych; 

• schemat korzystania z programu jest prosty i zawiera w sobie jedynie 3 podstawowe 

kroki; 

• obniżasz swoją fakturę przez 24h na dobę. 

• możesz mieć pakiet medyczny wart 3600 zł nawet za 1 zł, a pierwszy rabat otrzymasz 

już za pierwszą osobę z Twojego polecenia, która opłaci swój pakiet OM SIGNUM. 


