






Program Onntop zrzesza najlepszych producentów i wykonawców w kraju. Stanowi platformę wymiany korzyści między 
producentami a wykonawcami. Umożliwia producentom wyróżnienie na tle konkurencji za pośrednictwem profesjonalnych 
narzędzi promocyjnych oraz komunikacyjnych dostępnych w ramach pakietów partnerów. Natomiast Uczestnikom pozwala 
zwiększać swoje korzyści z zakupów produktów partnerów w Onninen w postaci wyższych przeliczników punktowych, które 
wymieniane są na nagrody za pomocą platformy internetowej. 

Bez względu na wybrany pakiet, część Twoich produktów będzie trafiać cyklicznie do TOP Oferty. Top Oferta to wyróżniona grupa 
produktów, za zakup których uczestnik otrzyma najwyższy możliwy do zdobycia cashback w wysokości 5%. Top Oferta to dyna
miczna promocja, w której co jeden lub dwa miesiące lista produktów będzie się zmieniać. Top Oferta to niewątpliwie atrakcyjne 
źródło finansowania uczestników Onntop, a dla Ciebie gwarancja, że Twoje produkty będą widoczne! 

Zostając partnerem Onntop musisz zadecydować, który pakiet wybierasz. Od wybranego pakietu zależy zakres usług i rabatów 
cenowych, z których możesz korzystać w Onntop, a także zróżnicowana punktacja dla Uczestników programu, którą zostaną 
nagrodzeni po zakupie Twojego produktu. 

Uczestnik za każde wydane 100 z/ otrzymuje punkty zgodnie z poniższą tabelą zawierającą punktację uwzględniającą status 
uczestnika: 

Statusy Gold 

Punktacja dla uczestnika o statusie FAN 67 

Punktacja dla uczestnika o statusie ZAWODOWIEC 73 

Punktacja dla uczestnika o statusie EKSPERT 87 

Punktacja dla uczestnika o statusie MISTRZ 100 

Poziom finansowania zależny 
1% 

od wartości sprzedaży produktów Partnera 

1. Skontaktuj się z Product Managerem lub Działem Marketingu Onninen.

2. Wybierz idealnie dopasowany do siebie i swoich możliwości pakiet.

3. Podpisz umowę.

Silv Blu White 

50 33 17 

55 37 18 

65 43 22 

75 50 25 

0,75% 0,50% 0,25% 

W przeciągu następnych kilku dni, Twoje dane zostaną wprowadzone do systemu, dzięki czemu Ty uzyskasz dostęp do specjalnej 
platformy umożliwiającej Tobie komfortowe zarządzenia swoim pakietem w programie. 

Obecność na bannerze prezentowanym 
na onntop.pl 

Obecność w Social Media Onninen (Facebook, 
Linkedin) i w zakładce Promocje na Onninen.pl. 
Publikacja logotypów partnerów z linkowaniem 
do katalogu na onninen.pl. 

Publikacje filmów na kanale Youtube Onninen 

Oznaczenie na kartach produktów na onnshop.pl 

Prezentacja w przestrzeni landing 
page na onntop.pl 

WIDOCZNOŚĆ I EKSPOZYCJA 
PROGRAMU W PRZESTRZENI OFFLINE 

Oznaczenie produktów partnera 
na listwie cenowej 
Plakat programu z logotypami 
Partnerów w oddziałach 

Publikacje partnerów akcji 
w kwartalniku Aktualności Onninen 

Udział w biuletynie cenowym - TOP OFERTA 

Reklama multimedialna na ekranach w oddziałach 
w ramach promocji programu - logotypy 

RAPORTY DOT. PRODUKTÓW 
PARTNERÓW 

Dostęp do raportów w Onnlink 

KOMUNIKACJA PROGRAMU 

Wysyłka newsletterów do uczestników ONNTOP 
- promocja programu

TOP OFERTA- cashback 5% 

Uczestnik za zakup produktów znajdujących się 
w Top Ofercie (cyklicznie wymienianej) otrzymuje 
każdorazowo 5% od wartości zakupu 

PROMOCJE SPRZEDAŻOWE W ONNTOP 

NAGRODA GWARANTOWANA 
li KUP I ODBIERZ 
Akcja w sklepach stacjonarnych oraz online. 
Uczestnik otrzymuje benefit za zrealizowanie 
ustalonego przez partnera celu zakupowego. 

SUPER PUNKTY 
Uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty za zakup 
ustalonych przez partnera produktów. 
PREMIA ZA CEL ZAKUPOWY 
Uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty za 
zrealizowanie ustalonego przez partnera celu 
sprzedażowego. 

RANKING SPRZEDAŻY 
Uczestnik rywalizuje w ramach tymczasowego 
rankingu, w oparciu o warunki ustalone przez 
partnera. 

PROMOCJE PRODUKTOWE BLACK FRIDAY 
EXTRA CASHBACK TYLKO W ONNTOP 

Gold 

V 

w pakiecie 
lx miesiąc 

w pakiecie 
3 filmy 

w pakiecie 

w pakiecie 

tak 

w pakiecie 

w pakiecie 

w pakiecie 

w pakiecie 

w pakiecie 

w pakiecie 
4x w roku 

w pakiecie 

organizacja 

promocji w onntop 

- po stronie Partnera
koszt cashback 5%

wg indywidualnych
uzgodnionych 

stawek 

rabat od 
cennika 

podstawowego 
25% 

w pakiecie 
możliwość 

organizacji zgodnie 
z wybraną 

mechaniką+ 
dodatkowo partner 

ponosi koszt 
extra punktów 
jako motywator 
dla uczestników 

wg ustaleń 
indywidualnych 

V V 

w pakiecie w pakiecie 
co drugi miesiąc lx na kwartał 

w pakiecie w pakiecie 
2 filmy 1 film 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 

tak nie 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 

w pakiecie w pakiecie 
3x w roku 2x w roku 

w pakiecie w pakiecie 

organizacja organizacja 

promocji w onntop promocji w onntop 

- po stronie Partnera - po stronie Partnera
koszt cashback 5% koszt cashback 5%

wg indywidualnych wg indywidualnych 
uzgodnionych uzgodnionych 

stawek stawek 

rabat od rabat od 
cennika cennika 

podstawowego podstawowego 
20% 15% 

w pakiecie w pakiecie 
możliwość możliwość 

organizacji zgodnie organizacji zgodnie 
z wybraną z wybraną 

mechaniką+ mechaniką+ 
dodatkowo partner dodatkowo partner 

ponosi koszt ponosi koszt 
extra punktów extra punktów 
jako motywator jako motywator 
dla uczestników dla uczestników 

wg ustaleń wg ustaleń 
indywidualnych indywidualnych 

White Gold Blu White 

EDUKACJA ONLINE 
V 

MIKRO LEARNING 
Uczestnik zdobywa dodatkowe punkty za 

w pakiecie zapoznawanie się z niewielkimi materiałami 
2x w roku z wiedzą, których zakres ustala partner. 

MIKRO LEARNING - PYTANIA I TESTY 
Uczestnik nie tylko zapoznaje się z wiedzą, 

w pakiecie 
ale odpowiada na pytania pod materiałami w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie 
i rozwiązuje testy, za co otrzymuje ustalone organizacja organizacja organizacja organizacja 

w pakiecie 

nie 

przez partnera: nagrody rzeczowe, certyfikaty, max 4 x w ciągu max 3 x w ciągu max 2 x w ciągu max 1 x w ciągu 

przedłużenie gwarancji lub vouchery na produkty roku + dodatkowo roku + dodatkowo roku + dodatkowo roku + dodatkowo 

partnera. partner ponosi partner ponosi partner ponosi partner ponosi 

SZKOLENIE: koszt extra koszt extra koszt extra koszt extra 

3-5 PORCJI WIEDZY+ 3-5 PYTAŃ
punktów jako punktów jako punktów jako punktów jako 
motywator dla motywator dla motywator dla motywator dla 

Każda porcja wiedzy kończy się pytaniem. uczestników uczestników uczestników uczestników 
Udzielenie poprawnych odpowiedzi to dodatkowe 

w pakiecie punkty i certyfikat. 
QUIZY: 3 - 10 PYTAŃ 

w pakiecie 10 pytań z wykorzystaniem dostępnych typów 
odpowiedzi: 1 poprawna odpowiedź, wiele 

w pakiecie poprawnych odpowiedzi. 

w pakiecie 
AKTYWNOŚCI 
NIETRANSAKCYJNE ONLINE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAKUPÓW 

w pakiecie 
Nagroda za spełnienie warunku w postaci 
określonej częstotliwości zakupów partnera, 
np. min. 1 zakup produktu partnera w tygodniu. 

Partner ustala: wartość i liczbę transakcji, pozycje 

w pakiecie na FV, czas akcji. 

lx w roku ANKIETA 
Uczestnik dostaje do wypełnienia krótką ankietę, 

w pakiecie 

organizacja 

promocji w onntop 

- po stronie Partnera

za co może otrzymać dodatkowe punkty. Partner 
w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie ustala tematykę oraz zawartość ankiety. 

AKCJA-REKOMENDACJA 
możliwość możliwość możliwość możliwość 
organizacji organizacji organizacji organizacji 

Uczestnik otrzymuje 1000 punktów za polece- max 4 razy max 3 razy max 2 razy max 1 razy 
nie znajomego, który zarejestruje się w Onntop. w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku w ciągu roku 

koszt cashback 5% Partner ustala: ile osób jeden uczestnik powinien wybranej akcji + wybranej akcji + wybranej akcji + wybranej akcji + 

wg indywidualnych polecić oraz jakie elementy powinna zawierać dodatkowo partner dodatkowo partner dodatkowo partner dodatkowo partner 
uzgodnionych 

stawek 

rabat od 

treść zaproszenia nowego uczestnika. ponosi koszt ponosi koszt ponosi koszt ponosi koszt 

AKTYWNOŚĆ ZDJĘCIOWA extra punktów extra punktów extra punktów extra punktów 

Przesyłając zrzut ekranu, pokazujący jako motywator jako motywator jako motywator jako motywator 

pozytywną opinię w mediach społecznościowych 
dla uczestników dla uczestników dla uczestników dla uczestników 

wg ustaleń wg ustaleń wg ustaleń wg ustaleń 
o partnerze lub Onninen, uczestnik otrzymuje indywidualnych indywidualnych indywidualnych indywidualnych 
dodatkowe punkty. Partner ustala tematykę

cennika aktywności.

podstawowego PYTANIE OTWARTE 
10% Uczestnik odpowiadając na pytanie otwarte 

lub dzieląc się swoją opinią, otrzymuje 
w pakiecie dodatkowe punkty. Partner ustala treść pytania. 
możliwość REGULARNOŚĆ ODWIEDZIN W ONNSHOP 

organizacji zgodnie / REGULARNOŚĆ ODWIEDZIN W ONNINEN 
z wybraną 

mechaniką+ 
EXPRESS 

dodatkowo partner 
ponosi koszt 

extra punktów 
jako motywator 
dla uczestników 

wg ustaleń 
indywidualnych • 

onn1nen 
onnTo? 
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