●

Rejestrujesz się za pomocą Facebooka na Lokalnych Bonach i dodajesz swój
fanpage.

●

Twoja strona na Lokalnych Bonach jest automatycznie tworzona na podstawie
informacji znajdujących się na stronie twojej firmy na Facebooku.

●

Dodajesz nowe bony określając ich wartość, datę realizacji i ewentualny upust.

●

Operatorem płatności jest Tpay. Przed sprzedażą bonów zostaniesz poproszony o
stworzenie konta u operatora płatności i integrację go z platformą Lokalne Bony. Cały
proces jest bardzo prosty, nie powinien zająć Ci dłużej niż kilka minut.
Przygotowaliśmy film pokazujący krok po kroku co należy zrobić.

●

Lokalne Bony to przedsięwzięcie pro publico bono. Nie czerpiemy zysków z
platformy. Całkowita prowizja wynosi 2%. Na całkowitą prowizję składa się: 1% to
utrzymanie serwisu Lokalne Bony oraz prowizja operatora płatności; 1% wartości
sprzedanych bonów przeznaczamy na wspólną walkę z koronawirusem i
doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt wraz z
https://www.siepomaga.pl/koronawirus.

●

Wpłaty od klientów możesz przyjmować po stworzeniu konta tpay.

●

Wpłaty przyjmowane są online za pośrednictwem płatności elektronicznych (przelewy
i BLIK).

●

Zgromadzone środki możesz wypłacać po aktywacji i weryfikacji konta tpay. Koszt
aktywacji wynosi 10 zł i jest to w całości wynagrodzenie procesora płatności.
Weryfikacja ma na celu potwierdzenie, że jesteś właścicielem firmy. Dzięki temu
możemy być pewni, że Ty to Ty.

●

Faktura za pobraną prowizję jest wystawiana ostatniego dnia miesiąca i można ją
pobrać w Panelu Odbiorcy Płatności Tpay w zakładce Menu -> Rozliczenia ->
Faktury. Po kliknięciu w dany wiersz faktura zostanie pobrana w formacie PDF.

●

Po pozytywnej weryfikacji środki możesz wypłacać w dowolnym momencie. W
każdym miesiącu 4 pierwsze wypłaty są darmowe. Upewnij się jakie masz ustawienia
w swoim panelu. Możesz ustawić automatyczne wypłaty np. co 7 dni. W celu
ustawienia cyklicznych wypłat zaloguj się do swojego Panelu Odbiorcy Płatności
Tpay. Zmian dokonasz w Menu: Ustawienia -> Wypłaty.

●

Każdy sprzedany bon ma generowany unikalny kod oraz specjalny kod QR.
Wszystkie sprzedane przez Ciebie bony zostaną wygenerowane i wysłane na
podany przez Ciebie e-mail oraz do kupującego. W ciągu kilku następnych tygodni
planujemy przygotować panel, gdzie zobaczysz listę sprzedanych bonów.

