
 

 

 

 

Affiliate program 
 

 
www.  sportfogadosuli.hu 
email  info@sportfogadosuli.hu 

facebook fb.me/sportfogadosuli 
közösség https://www.facebook.com/groups/321942065476133/ 

messenger https://m.me/sportfogadosuli 
Instagram https://www.instagram.com/sportfogado_suli/ 
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Előszó 

Kedves érdeklődő, jövőbeli üzleti partner! 

A Sportfogadó Suli nevében szeretnék számodra egy reklámbevételt jelentő lehetőséget 
felajánlani. 

A brand lényegében egy digitális tananyagot árul, melyben a sportfogadás, matematika és 
könyveléstan kombinálásával lehet előre kalkulált profitra szert tenni. Ez egy oktatóanyag a 
tevékenységről, ami már sok éve a fő bevételi forrásomat jelenti és a járvány okozta 
átalakult helyzet miatt elhatároztam hogy másokat is megtanítok erre. 

Legfőbb problémám a terjesztésben az volt, hogy az emberek a sportfogadás szót hallva 
egyből szerencsejátékra vagy egyéb magas rizikójú üzérkedésre gondolnak. Amiről itt szó 
van pedig egészen más, ez inkább egy munka ahol a befektetett idő és megszerzett 
gyakorlati tudás szorzatával arányos jövedelmet lehet elérni. Hagyományos értelemben 
nem fogadunk tétre, sőt az oktatóanyagban fokozottan felhívom a figyelmet ennek 
veszélyeire. Még ha elsőre furcsán is hangzik amit mondok elvégre a terület 
határmezsgyéjén mozgom, de a lényeg hogy kifejezetten ellene vagyok a 
szerencsejátékoknak. A tanított stratégiai rendszerben eredményességünk a mérkőzések 
kimenetelétől független.  

Az együttműködésről 

A „Sportfogadó Suli, mint online jövedelem” tanfolyamának értékesítése magyar és német 
nyelven az amerikai központú Gumroad felületén történik. Ez egy digitális termékeket 
közvetítő cég, ahová feltöltöttem én is a saját fejlesztésű tananyagomat, ők pedig adják a 
nemzetközi fizetési felületet a rendszerhez. Ezen felül kezelik a partneri kapcsolatokat. 
Ezért neked csak annyi a dolgod, beregisztrálsz hozzájuk majd értesítesz engem, és 
hozzárendelem a profilodhoz a terméket, mint Affiliate értékesítő partner. 

Kapsz egy reflinket, ami arra szolgál, hogy a hirdetéseidbe beillesztve, ha ezen keresztül 
vásárolja meg a terméket az ügyfél a nettó bevételemből 40% jutalék üti a markodat 
automatikusan. A kifizetések Paypal számlára történnek, csak be kell hozzá állítanod az 
összeköttetést a rendszerben. 

 



 

 

A Sportfogadó Suli magyar nyelvű oktató anyagának aktuális ára nettó 100 EUR, a német 
nyelvűjé 200 EUR. Ezekre természetesen a hirdetési felületeken rendszeres promóciók, 
árkedvezmények mennek, így átlagosan a felével lehet számolni eladásonként. 

Gumroad regisztrációhoz kattints ide: 

https://gumroad.com/signup?referrer=sportfogadosuli 

A sikeres regisztrációt követően értesíts hogy összekapcsoljam a profilod az eladási 
felülettel az Affiliate link generálásához. 

Célközönség 

A pénzkeresést elősegítési céllal összeállított tananyag leginkább szabadúszók, digitális 
nomádok, sportfogadási oldalakon jártas emberek és számítógépes ismeretekkel jobban 
ellátott felhasználók számára ajánlott. Ennek oka hogy egy szoftverben számított pénzügyi 
tranzakciókat kell létrehoznunk sportfogadási felületeken. 

A weboldalról ingyenesen letölthető bemutató anyagban erre részletesen kitérek, hogy kik 
számára ideális és kiknek nem. Ugyanis hosszútávú cél nem a tömeges eladás bárkinek, 
hanem olyan bonyolultabb összefüggéseket is átlátó emberek számára akik ezzel élni 
tudnak. 
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Szabályzat 
Affiliate hirdetési alapelvek 

A hirdetési szabályok betartása alapvető követelmény. A Sportfogadó Suli üzleti 
partnereként minden, a nevünkben végzett reklámnak mindig meg kell felelnie a hirdetési 
követelményeknek. 

Ezt a dokumentumot azért hoztuk létre, hogy partnereinket tájékoztassuk az aktuális 
szabályokról a Sportfogadó Suli reklámozásakor. 

Szeretnénk biztosítani, hogy a Sportfogadó Suli nevében megjelenő hirdetéseid semmilyen 
módon ne vezessék félre az ügyfeleket, ezért kérjük, ismerkedj meg az alábbiakban 
ismertetett követelményekkel, és mentsd el ezt a dokumentumot későbbi felhasználásra. 

Ha kétségeid merülnek fel a partneri kapcsolatról szóló szerződés vagy a vonatkozó jogi 
előírások alapján fennálló kötelezettségekkel kapcsolatban, ne habozz kapcsolatba lépni 
velünk az info@sportfogadosuli.hu címen. 

Kreatív 

Azt tanácsoljuk valamennyi partnerünknek, hogy az általunk közzétett reklámanyagokat 
használja hirdetéseiben. Így biztos lehetsz benne, hogy az összes kreatív eszköz megfelel a 
jogi és hirdetési előírásoknak. 

Home Made Kreatív 

A Sportfogadó Suli reklámozásához használt minden anyagot, beleértve a házi készítésű 
bannereket, lényegi tartalombeli eltérés esetén jóvá kell hagyatni, mielőtt közzéteszed. 
Mint fent említettük, határozottan javasoljuk, hogy használd az általunk megalkotott 
anyagokat, melyek az Instagram és Facebook oldalunkon találhatóak. 

 



 

 

E-mail minta 

Az e-mail kampányokban használt e-mail sablonoknak meg kell felelniük a következőknek: 

• A Sportfogadó Suli márkanév nem jelenhet meg a From / Feladó mezőben, hogy 
egyértelművé tegyék a címzett számára, hogy az e-mailt nem a Sportfogadó Suli 
küldte. 

• Minden levélnek tartalmaznia kell egy működő leiratkozási linket. 
• A harmadik fél logójának szerepelnie kell minden e-mail fejlécében vagy láblécében, 

hogy a címzett számára egyértelmű legyen, hogy az e-mailt nem a Sportfogadó Suli 
küldte. 

• Ha hírlevél tevékenységet folytat, meg kell osztani velünk és igény esetén igazolni 
annak részleteit, hogy honnan és hogyan szerezte be a címzetteket (feliratkozói lista) 
az elküldéshez. 

5. Közösségi Média Affiliate 

Mivel biztosak vagyunk benne, hogy tudod, a Facebook és a Twitter szigorú irányelvekkel 
rendelkezik a reklámozással kapcsolatban. További részletekért lásd alább, és ismerkedj 
meg velük.  

Facebook: 
• A Facebook 20%-os szöveg/ kép arányt alkalmaz. 
• Távolíts el minden olyan kifejezést, amelynek negatív kicsengése lehet. Az esetleges 

korlátozások és általános szerződési feltételek elsőbbséget élveznek. 
• Nem kell megismételni a kifejezéseket magában a bejegyzésben, ha a banneren 

szerepelnek. 
• Ne tegyél közzé olyan képeket, amelyek gyermekeknek szólnak, és ne jeleníts meg 

olyan személyeket, akik 25 évesnél fiatalabbak. 

Twitter: 
• Távolíts el minden olyan kifejezést, amelynek negatív kicsengése lehet. Az esetleges 

korlátozások és általános szerződési feltételek elsőbbséget élveznek. 
• Nem kell megismételni a kifejezéseket magában a bejegyzésben, ha a banneren 

szerepelnek 
• Ne tegyél közzé olyan képeket, amelyek gyermekeknek szólnak, és ne használj fel 

olyan személyeket, akik 25 évesnél fiatalabbak. 
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Közösség Média posztolás 

A Sportfogadó Suli reklámozásakor elengedhetetlen, hogy hiteles ajánlat legyen, és ne 
tévessze meg az ügyfelet.  
Tartózkodj az olyan kifejezések használatától, mint az „ingyen pénz” vagy a „garantált 
nyereség”.  

Ezeket a Reklám Szabványügyi Ügynökség / Advertising Standards Agency (ASA) 
félrevezetőnek tartja az ügyfelek számára. Jó ökölszabály, hogy használja a bannereken 
található szövegeket vagy az oldalainkon használt anyagokat. 

Márkanév / Brand 

A jóváhagyott üzleti partnerek felhasználhatják az Sportfogadó Suli által biztosított 
anyagokat (pl. Webes bannerek), hogy a felhasználókat a Sportfogadó Suli webhelyére 
irányítsák. Fontos, hogy ezeket az eszközöket a webhelyén helyesen és a jelen 
irányelvekben leírtak szerint használd. 

A jelen márka irányelvekben bemutatott, a Sportfogadó Suli által közzétett eszközeit csak 
azok a partnerek használhatják, akik elfogadták a Sportfogadó Suli Általános Szerződési 
Feltételeit és akiket a Sportfogadó Suli jóváhagyott a programban való részvételre. A 
Sportfogadó Suli fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja az eszközök használatának 
engedélyét, ha használatuk ellentétes ezen irányelvekkel. 

A Sportfogadó Suli weboldal teljes tartalma a tulajdonában van (és a tartalom minden 
szerzői jogi, védjegyi és egyéb szellemi tulajdonjoga mindenkor megmarad). 

Összehasonlítás 

A Sportfogadó Suli ragaszkodik ahhoz, hogy minden partner gondoskodjon arról, hogy a 
versenytársainkkal történő bármilyen áttekintés vagy összehasonlítás pontos, tisztességes, 
és ne legyen félrevezető vagy rágalmazó. 

SMS 

A Sportfogadó Suli úgy döntött, hogy belátható időn belül harmadik félen keresztül nem 
folytat semmilyen SMS-tevékenységet. 



 

 

 

Alulírott elfogadja a fenti feltételeket és vállalja, hogy a leírt irányelvek szerint jár el. 

 

 

Saját csatornák (Facebook, YouTube, Instagram, www. stb.):  

... 

... 

... 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Név      E-mail 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Aláírás      Dátum 


