
Aanmeldproces Tribestar affiliate programma VideoBusinessSchool

Lees in deze instructie hoe je je stap voor stap kunt aanmelden voor het Tribestar
affiliate programma van TeamZarayda. Exclusief voor VideoBusinessSchoolers.

Registreren
Het begint bij een registratie-url van Endigo Media waarvoor jij gaat promoten. Meld
je aan als Tribestar via deze link:
https://partners.plugandpay.nl/signup?merchant_id=2121

Als je deze link opent en nog geen account hebt in het Plug&Pay portal, krijg je de
mogelijkheid om een account aan te maken.

Vul hier de gevraagde gegevens in.
Als je al een abonnement hebt bij Plug&Pay, worden jouw huidige gegevens gebruikt
voor het Plug&Pay portal. Dan hoef je dus geen nieuw wachtwoord aan te maken.

Voorwaarden accepteren
Je krijgt na het invullen van je gegevens en het aanmelden een aantal voorwaarden
te zien. Deze kan je nalezen en bij akkoord accepteren.

https://partners.plugandpay.nl/signup?merchant_id=2121


Overzicht
Nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd, kom je direct in het tabblad Gegevens
van Endigo Media. Hier staan alle voorwaarden van het Tribestar programma en hier
kun je de huisregels nalezen.

In het tabblad Promotielinks staat jouw unieke URL die je kunt gebruiken om de
Snel & Makkelijk Zichtbaar Challenge te promoten. Gebruik deze link in mails, je
sociale media en/of je website.

De URL vind je bij Opt-in pagina -> Snel & Makkelijk Zichtbaar Challenge.
Met de knop Kopieer link kun je de link knippen en plakken.



In het tabblad Betalingen zie je na afloop welke betalingen je al hebt ontvangen.
Jij krijgt commissie over iedereen die zich via jouw unieke link voor de Snel &
Makkelijk Zichtbaar Challenge aanmeldt en daarna instapt in Zichtbaar Vrij /
VideoBusinessSchool.

In het tabblad Producten staan alle producten en bijbehorende commissie vermeld.



Je komt bij de verschillende tabbladen door in het linkermenu te kiezen voor Mijn
Partners. Daarna kies je voor Endigo Media.

Bovenin het scherm verschijnt een melding als je nog niet alle belangrijke gegevens
hebt ingevuld. Vooral het opgeven van een IBAN nummer is belangrijk omdat we
anders de commissie niet kunnen uitbetalen.

URL om in te loggen
De URL die je na de registratie kunt gebruiken om in te loggen is:
https://partners.plugandpay.nl/login

Promotie
Na je aanmelding sturen wij je aanvullende informatie over hoe je de Challenge kunt
promoten. Inclusief teksten en promotiemateriaal.

Veel succes!
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