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1. Czym jest program partnerski 

Money2Money? 
 

Zarabianie w programie partnerskim 

Money2Money polega m.in. na promowaniu swojej 

strony WWW, poprzez którą realizowana jest 

sprzedaż produktów i usług. 

Program polecamy w szczególności :  

 właścicielom stron WWW, for i blogów 

internetowych oraz baz mailingowych, którzy 

chcą na nich zarabiać więcej lub dopiero 

rozpocząć zarabianie, 

 każdemu kto chce dopiero rozpocząć 

zarabianie on-line i nie ma jeszcze swojej 

strony WWW (udostępnimy Ci gotowe 

narzędzia), a Twoim zadaniem będzie ich 

promowanie w mediach społecznościowych, 

katalogach, wyszukiwarkach itp. 

 

2. Czy ponoszę opłaty za udział w 

programie? 
 

Program Partnerski jest bezpłatny i 

niezobowiązujący. Partner nie ponosi żadnych 

kosztów związanych z rejestracją i obsługą – nawet 

w przypadku korzystania z domeny oferowanej 

przez Money2Money. Rozwiązanie umowy 

również nie wiąże się z żadnymi opłatami. 
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3. Kto może zostać Partnerem? 
 

Partnerem Money2Money może zostać: 

  każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, 

  każda firma, bez względu na formę prawną. 

 

4. Jak się zarejestrować w 

Money2Money? 
 

W celu przystąpienia do programu partnerskiego 

Money2Money, należy wypełnić formularz 

dostępny na stronie internetowej:  

www.money2money.com.pl/rejestracja/ 

5. Czy mogę się zarejestrować nie 

posiadając własnej domeny? 
 

Jeżeli Partner nie posiada własnej domeny, a 

posiada umiejętności związane ze aktywnym 

reklamowaniem produktów znajdujących się w 

naszym programie partnerskim może skorzystać z 

naszej bezpłatnej domeny .oferty-kredytowe.pl 

Chęć skorzystania z niej Partner zaznacza 

wybierając odpowiednią opcję w momencie 

rejestracji. Wówczas Partner podaje też nazwę 

subdomeny. Subdomena może zostać zmieniona na 

wniosek Partnera. W tym celu należy skontaktować 

się z Opiekunem programu partnerskiego 

Money2Money poprzez formularz kontaktowy 

dostępny w panelu po zalogowaniu. 
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6. Czy konieczne jest podpisanie 

umowy? 
 

Po wypełnieniu zgłoszenia oraz formularza 

rejestracyjnego, Money.pl Sp. z o.o. - właściciel 

programu partnerskiego Money2Money akceptuje 

konto partnera. Następnie drogą elektroniczną 

zawarta zostaje umowa o dzierżawę powierzchni 

reklamowej, którą Partner otrzymuje na wskazany 

podczas rejestracji adres e-mail. Nie ma potrzeby 

jej podpisywania i odsyłania. 

 

 

7. W jaki sposób mogę się 

zalogować? 
 

Na stronie http://www.money2money.com.pl/ 

należy wpisać login i hasło, podane podczas 

rejestracji. Po zalogowaniu Partner otrzymuje 

dostęp do wielu funkcji i narzędzi umożliwiających 

pełne spersonalizowanie strony WWW lub 

stworzenie własnej unikalnej strony WWW. 

Otrzymuje również bezpłatny pasaż finansowy. 

 

8. Na jaki okres zawierana jest 

umowa? 
 

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
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9. Czy mogę mieć kilka kont w 

Money2Money? 
 

Niestety nie. Jedna osoba/ firma może posiadać 

tylko jedno konto w programie partnerskim 

Money2Money. 

 


