
Правила партнерської програми HiLLARY
Партнерська програма від Hillary Сosmetics надає Вам можливість дарувати
прекрасній половині людства красу та радість, заробляючи при цьому до 40%
від кожного "проведеного" замовлення. "Проведеним" вважається замовлення,
що було отримане кінцевим клієнтом та оплачене.

Від моменту створення Бренду і по сьогоднішній день на першому місці у
компанії стоїть ЯКІСТЬ – як продукції, так і Трафіку. Тому кожен Партнер при
Реєстрації у нашій партнерській програмі автоматично Погоджується з
вказаними нижче Правилами і зобов’язаний їх дотримуватися. У випадку
порушення Правил ми залишаємо за собою право Заблокувати аккаунт
Партнера і відмінити проведення виплати.

Умови нарахування виплати:

● ГЕО: Україна
● Ціль: підтверджена заявка (СРА)
● Час життя cookies: 30 днів
● Модель атрибуції: last cookie win

Холд – термін, протягом якого рекламодавець або CPA-мережа перевіряє
якість ліда і пропускної здатності. Триває 5 днів.

Умови виплати Партнеру:

● Виплата до 40% від суми Проведеного замовлення (перший
календарний місяць після реєстрації виплата становить 30%. Щоб вийти
на 40% у поточному місяці, у минулому місяці повинно бути від 2-х
підтверджених замовлень. І так на постійній основі.

● Відсоток виплати може змінюватись на час спеціальних розпродажів, про
які буде завчасно попереджено.

● Виплати: кожен тиждень з вівторка по п'ятницю.
● Мінімальна сума виведення: немає
● Варіанти виведення: банківська карта будь-якого українського банку.



ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА:

Веб-майстер = учасник партнерської програми = партнер.

● Веб-майстрам дозволено користуватися офіційними креативами
компанії, черпати їх з таких джерел як: офіційний сайт Hillary, Instagram
Hillary та інші офіційні джерела.

● Дозволено створювати власні креативи, що не порушують чинне
законодавство та етичні норми.

● Веб-майстрам дозволено створювати власні лендінги і прелендінги, при
умові їх погодження з менеджером партнерської програми.

● Не оплачуються тестові замовлення веб-майстрів. Тестове замовлення
Обов’язково повинне містити слово «Тест» в імені.

● Заборонено використовувати в доменному імені бренд Hillary і похідні
від нього.

● Заборонено використовувати у соціальних мережах хештеги ідентичні
до брендових хештегів офіційних сторінок @hillary_cosmetics,
@hillaryorganic

● Заборонено використовувати брендові запити в SEO (просування
сайтів).

● Заборонено використовувати брендові запити (Hillary, Хіларі та інші
співзвучні слова) у контекстній рекламі Google Adwords и Яндекс Директ.

● Заборонено створювати розумні компанії Google. Виплата за такі
замовлення здійснюватися не буде!

● Заборонено додавати в мета теги keyword= слова Hillary, Хіларі та інші
схожі і/або співзвучні слова.

● Забороняється використовувати персональні дані офера (номер клієнта
і т.д.).

Дозволені джерела комунікації:
● Соціальні мережі: таргетована реклама
● Соціальні мережі: пабліки, ігри, додатки
● Контекстна реклама
● Мобільні додатки
● Email розсилка
● SMS розсилка
● Мобільний трафік
● Банерна реклама
● Push – сповіщення
● YouTube канали
● Messengers (Whatsapp, Viber, Telegram та інші)

https://instagram.com/hillary_cosmetics
https://instagram.com/hillaryorganic


Заборонені джерела комунікації:

● PopUp/Click Under
● Дорвей-трафік
● Контекстна реклама на бренд
● Toolbar
● Мотивований трафік
● Фрод
● Adult
● Реброкеринг
● Спам-розсилки

Веб-майстри, які не дотримуються вищевказаних Правил і/або
використовують заборонені джерела трафіку будуть виключені з

Партнерської програми HiLLARY.



Отримуйте 5% від суми продажів партнера, якого запросили саме Ви!

Як почати заробляти з реферальною програмою?
1. Зареєструйте свій унікальний код на сайті https://drop.hillary.com.ua/ref
2. Поділіться посиланням на один з сайтів реєстрації нового або

партнера та своїм кодом.
Сайти: https://drop.hillary.com.ua/ або https://pp.hillary.com.ua/

3. Отримуйте свої 5% від суми продажів запрошених Вами партнерів!

Правила реєстрації коду для запрошення нових партнерів
1. У кожного партнера може бути тільки 1 унікальний код.
2. Код має містити в собі тільки латинські букви та цифри (без знаків та

пробілів).
3. Код не може містити слів HILLARY, PARTNER, REFERRAL, BLOGGER

та схожих/зізвучних з ними.

Важливо!
Реферальна програма HiLLARY це не піраміда! Ви отримуєте дохід тільки
від продажів тих учасників партнерської програми, яких запросили особисто
Ви (які зареєструвались з Вашим кодом).

Виплати за реферальну програму проводяться на початку наступного
місяця за підсумками попереднього!

За додатковою консультацією звертайтесь в Telegram @cpa_hillary

З повагою, ваша команда HiLLARY!

https://drop.hillary.com.ua/ref
https://forms.gle/SQRw3xpWUx5CuaN37
https://drop.hillary.com.ua/
https://pp.hillary.com.ua/
https://t.me/cpa_hillary

