


Psychologická poradna Mojra.cz

 je první poradnou v České republice poskytující psychologickou péči online a 
zároveň jednou z mála společností, které zde využívají partnerský program.



Proč Mojra.cz?

 Poradna online
Od objednání konzultace, přes platbu až po realizaci – vše přes internet.

 Dostupnost
K dispozici lidem z celé České republiky i klientům žijícím v zahraničí.

 Čekací lhůty
Žádné tříměsíční čekací doby. Odbornou pomoc je možné získat ještě dnes.

 Aktualita
Klienti mají možnost řešit své problémy ve chvíli, kdy je tíží nejvíce.

 Konzultační hodiny
Psychologové nepracují jen ráno, ale i odpoledne a někteří i o víkendu.

 Ušetřený čas
Konzultace probíhají v pohodlí domova, bez nutnosti zdlouhavého cestování.

 Partnerský program
Vyplácení provizí partnerům, kteří se aktivně zapojují do propagace společnosti.



Partnerský program
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Mojra.cz

Provize

 Partner
Přihlášení do programu zdarma.

 Propagace
Partner obdrží reklamní materiály.

 Klient 
Navštíví propagované stránky Mojra.cz.

 Platba
Klient si objedná a zaplatí konzultaci.

 Mojra.cz
Systém sleduje soubory cookies.

 Provize
Partner dostává doživotní provizi na 

základě prodeje.



Provize

 Výše provizí
Dostanete 8-10% z ceny konzultace, kterou si klient zaplatí. Nejběžnější bývají konzultace 

60 minutové.

 Celoživotní cookies
K Identifikaci klienta, který se o poradně Mojra.cz dozvěděl od partnerů, systém sleduje 

soubory cookies. Běžné systémy sledují soubory cookies 90 dní.
Partnerský program Mojra.cz si pamatuje klientovu cestu na daném přístroji celoživotně, až do 

jejího smazání.

 Partnerský odkaz
Když se nový partner přihlásí přes váš odkaz, dostanete navíc 2% z ceny každé konzultace, 

kterou si klienti objednají přes něj. Tuto provizi vyplácíme rovněž doživotně.



Provize za emailové konzultace



Provize za hovorové konzultace



Provize za zvýhodněné balíčky



Marketingové nástroje

 Bannery
 Slevové kupóny
 Partnerské bannery
 Články
 Dárkové poukazy
 Motivační obrázky
 Reklama na míru
 Tiskové materiály

Tým podpory vytvoří reklamní materiály 
na základě požadavků partnera zdarma.



Cíle psychologické poradny Mojra.cz

 Největší poradna v republice
Chceme využít obrovské základny potenciálních klientů neomezené dostupností dopravy.

 Kamenné poradny
Založíme síť tradičních kamenných poraden v největčích městech České republiky

 Online systém objednávek
Zavedeme nový standart v objednávání konzultací, který zůstane online.

 Budování značky
Našim cílem je proniknout do povědomí lidí. Psychologická poradna = Mojra.cz


