
Výrobce a provozovatel internetového 

obchodu (dále jen „výrobce“): 

Bamboolik s.r.o., se sídlem na 

Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, 

Česká republika

IČ: 29318122

DIČ: CZ29318122

Pro platby v CZK v ČR
6028351002/5500
IBAN pro platby v CZK v ČR
CZ4755000000006028351002
BIC kód/SWIFT
RZBCCZPP
Adresa banky
Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 

140 78, Praha 4

absolvovala jste úvodní školení
registrovala jste se na našem eshopu www.bamboolik.cz a
máte potvrzenou LP/LP+ cenovou hladinu

LP/LP+ PODMÍNKY
PLATNÉ  OD  1 5 .3 .2022

bamboolik

Bamboolik s.r.o.

Ječná 1321/29a
62100 Brno - Řečkovice
Česká republika
 

seveckova@bamboolik.cz
(+420) 725 527 089

Marketingový balíček - nápady a inspirace, jak propagovat

naše produkty na soc. sítích
Presskit - fotogalerie produktů pro propagaci na sociálních

sítích nebo informace o produktech pro Váš e-shop
Jak můžete propagovat Bamboolik - dokument s tipy pro

Vás jako obchodního partnera a tipy pro Vaše zákazníky, co by
pro ně mohlo být zajímavé
Soutěže s Bamboolikem - dokument, kde najdete všechny

potřebné informace o tom, jak můžete s našimi produkty
uspořádat giveaway a jak Vám můžeme pomoci

OBSAH B2B SEKCE 

JAK FUNGUJE LP SPOLUPRÁCE S
BAMBOOLIKEM?

KONTAKTY

TAKÉ NÁS NAJDETE

VÝHODY

Prezentační sada - zapůjčené všechny základní produkty na

neomezenou dobu, LP+ mají možnost obměny vzorů
Marže při nákupu na e-shopu bamboolik.cz: LP 15%, LP+

25%

Objemová sleva: za každých 2,5 tis. Kč nebo 100 Eur v

objednávce získáte 1% slevu z celkové ceny (může být až 5%;

nezahrnuje: plenkové sady, saténové vložky, snappi sponky,

menstruační kalíšek)

Množstevní 5% sleva na saténové vložky: při koupi 5 a více

kusů od jednoho druhu a barvy, platí na jednokusové položky 

Affiliate program - odměna pro LP 10% a LP+ 15% v případě,

že zákaznice objedná sama a použije kupon od LP
(jednorázový kupon, pouze po prezentaci, zákaz poskytování
kuponů veřejně přes soc. sítě)

Soutěže s Bamboolikem - LP+ mají možnost uspořádat

soutěž na sociálních sítích
Novinky s předstihem - informace o chystaných novinkách 

Spolupráce při testování - možnost vyzkoušet a

připomínkovat produkt před jeho uvedením na trh
Fakturace se 7-denní splatností 

https://www.linkedin.com/company/2931202
https://www.facebook.com/Bamboolik
https://www.instagram.com/bamboolik/
https://www.youtube.com/channel/UCsy7Zb6KBTERYxWywVm3dCw

