
Платформата за социален 
маркетинг от ново поколение

Как работи AdScout? 

Adscout.io e нова маркетинг платформа, която има за цел да свърже Бизнеса (Онлайн 
магазините) – Промоутърите (всеки обикновен човек, инфлуенсър, блогър, влогър и тнт) и 
крайните клиенти. Това се случва чрез интелигентна социална платформа за препоръки, с 
която всеки може да печели незабавно. Единствено трябва да споделя продукти с приятели 
и роднини. С няколко думи – всеки може да направи реклама.

Афилиейт маркетингът е „най-лесният” домашен бизнес. Представлява модел, базиран 
единствено на резултатите. Използва се, за да популяризира бранда чрез кликове и 
директен отговор от потребителите, като увеличава достъпа до клиенти чрез широка 
мрежа от други сайтове. Всеки, който разполага с много приятели в социалните мрежи, 
блог или друг сайт, може да се включи в една и повече афилиейт програми и чрез 
писането и предоставянето на линкове на своята аудитория, да печели от продажбите на 
продуктите на търговците.

Бизнесите могат бързо 
да намерят нов начин 
да продават своите 

продукти с помощта на 
нашите Промоутъри

Партньорите могат лесно 
да избират Бизнеси, които 

да Промотират, да създават 
персонализирани реклами и 

да споделят със своята мрежа 
от приятели или родниниБИЗНЕСИ

(ПАРТНЬОРИ)
ПРОМОУТЪРИ

КЛИЕНТИ

АдСкаут свързва Бизнеси 
с Клиенти, като поощрява 
Промоутърите да споделят 

продукти със своите приятели

Клиенти преглеждат и купуват 
препоръчаните продукти



Защо да изберете AdScout? 

Повече детайли може да откриете на нашият сайт:

*От изключително значение за платформата ни е, че няма никакви предварителни инвестиции
и комисионна се изплаща само и единствено при осъществена продажба.

AdScout помага на бизнес партньорите да увеличават печалбите си;

Осигурява пълна усъвършенствана статистика с автоматичен анализ и помага за 
достигането на нови висоти;

С AdScout получавате известия за бърз достъп до своите реклами и продажби, както 
и множество други настройки, само с няколко щраквания от приложението;

При създаване на реклама, AdScout дава опция за интерактивна мултимедия 
(снимка, клип, GIF файлове и др.);

Предоставя ви възможност да одобрявате, отхвърляте, или преглеждате всяка 
реклама или направена продажба през AdScout.

Освен до инфлуенсъри, блогъри и влогъри, AdScout има достъп и до обикновения 
човек, което повлиява положително върху развитието на всеки бизнес партньор 
(онлайн магазин).

Основни ползи на AdScout
за вашия бизнес

Станете наш
бизнес партньор! 

www.adscout.io

Възможност да 
проследите всяка
една продажба

Отличен начин
за работа с

инфлуенсъри

Иновативен начин
за реклама

Допълнителен канал
за реклама
и продажби

Достъп до нови 
таргетирани клиенти 

в следствие на 
препоръка

Всеки може да 
направи реклама

Опция за създаване 
на ваучери с 

заредени суми и на 
интерактивни промо 

кодове.

Бърза и безплатна 
интеграция

Нулев риск за
вашата компания

Можете само да 
спечелите, няма
какво да губите

Лесен за използване 
интерфейс

Заплаща се 
единствено при 

постигнат резултат


