


Sobre o SuperIngressos2

O SuperIngressos nasceu em agosto de 2013 devido a

necessidade de um mercado para a venda de ingressos de

eventos internacionais com atendimento personalizado em

português. Desde dentão crescemos mais de 145% em

receita e mais de 158% em número de pedidos.

Fazemos parte do mercado secundário norte-americano e o

nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência possível

aos nossos clientes. Hoje a empresa é capaz de conectar

milhões de fãs às corretoras profissionais, oferecendo mais

de 7,5 milhões de ingressos para eventos diariamente.

Nossa história cresce a cada dia com a chegada de novos

eventos, novos clientes e novas experiências.



Sobre o 

Programa de Afiliados

Inscreva-se agora mesmo em nosso Programa de

Afiliados e ganhe comissões por cada venda realizada.

Não há limite de faturamento!

Porcentagem de Comissão

SuperIngressos oferece 9% de comissão aos nossos

afiliados.

Média de valores

Em uma compra de $500 (nossa média de venda), você 

poderá ganhar uma comissão de $45 dólares! 
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Receba seus pagamentos mensamente com pontualidade e total

segurança via PayPal.

Pagamento

Oferecemos imagens, geradores de links, criadores de plug-in e

widgets. Você pode utilizar essas ferramentas em conjunto com

outras técnicas de mercado como redes sociais, por exemplo.

Ferramentas

O SuperIngressos rastreia todas as transações processadas,

desde o navegador do desktop até os dispositivos móveis. Você

terá acesso aos relatórios de sua conta.

Relatórios

Quando o usuário clica em um link de afiliado, um cookie é criado

no dispositivo para rastrear o pedido. Este cookie se manterá

ativo por 45 dias, operando no modelo de último click.

Período de Cookie 
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Commission Junction (www.cj.com)

 A Commission Junction foi fundada em 1998 e está localizada em Santa Barbara, CA. Os

destaques desta plataforma incluem uma interface de fácil utilização, rastreamento móvel

avançado e uma fonte de dados integrada.

Google Analytics

 Google Analytics Solutions é um dos serviços disponibilizados pelo Google e personalizados

para afiliados pela SuperIngressos. Possui ferramentas para exibir eventos, bem como

relatórios mensais sobre o desempenho obtido.



Ferramentas

Imagens

Temos uma equipe de designer

gráficos dedicados à criação de

artes para os principais eventos e

artistas. Uma grande variedade de

banners pode ser encontrada nas

galerias da sessão de afiliados. O

afiliado também poderá solicitar uma

arte customizada para atender às

necessidades de seu website.
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Criador de Widget

Permite que você promova mecanismos de busca em seu site para que os usuários encontrem

por ingressos facilmente. Você pode personalizar seu widget com links para eventos populares.

Após a pesquisa, o usuário é redirecionado para os resultados correspondentes no

SuperIngressos, onde ele poderá completar o processo de compra. Há uma variedade de cores e

opções de estilo para os afiliados escolherem aquele que melhor se adapte à aparência de se

website.
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Criador de Plug-In

Crie listas de eventos específicos para promover em seu website de acordo com suas preferências.

Você pode basear sua lista de eventos em artistas, equipes esportivas, cidades, estados ou locais.

Os eventos são atualizados automaticamente. Além disso,você tem várias opções de estilo e cores

para escolher.
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Geradores de Links

Cada link fornecerá um código de rastreamente

exclusivo, o qual poderá ser facilmente adicionado ao

seu website. Links também podem ser criados usando

a ferramenta Deep-Linking Tool, disponível na sessão

de afiliados.

Também disponibilizamos uma planilha de geradores

de link como alternativa rápida e de fácil acesso.
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Newsletter

Fique por dentro

Afiliados do SuperIngressos recebem um

informativo semanal/quinzenal sobre os

eventos mais importantes para promover

e impulsionar o faturamento.

Redes Sociais

Siga-nos no Facebook, Instagram,

Pinterest e Twitter para receber avisos de

eventos que estão à venda e novas

promoções.



Filie-se Agora!

Para filiar-se a um dos nossos programas, você deve ter uma empresa ou um website. Por

favor, visite nossa Página de Afiliados para se inscrever em uma de nossas redes e começar

a ganhar comissões com a SuperIngressos.

Mais informações sobre o programa e os links para se inscrever podem ser encontradas em

www.superingressos.com/page/afiliados

Para perguntas sobre o programa, entre em contato com afiliados@superingressos.com.
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