
Opções do
programa

Programa de recomendações do Google
Workspace

Programa de a�liados
do Google Workspace

Caraterísticas básicas do programa

Comissões de
referenciador

(Po�ugal)

Business Sta�er: 6 €,
Business Standard: 12 €

ou Business Plus: 18 € por utilizador

Comissões de base:
Business Sta�er: 7 €,

Business Standard: 13 €
ou Business Plus: 20 € por utilizador

Número máx. de
utilizadores atribuídos por

conta
(Po�ugal)

100 utilizadores
Até 600 € por conta da edição Business Sta�er,

1200 € por conta da edição Business Standard ou
1800 € por conta da edição Business Plus

300 utilizadores
Até 700 € por conta do Business Sta�er,

1300 € por conta do Business Standard ou
2000 € por conta do Business Plus

Número máx. de
utilizadores atribuídos por

ano civil

200 utilizadores *
(independentemente do tipo de plano) Sem limite

Outros incentivos
monetários Não Sim

Período pago de cliente
para a conta do Google

Workspace se tornar
elegível para comissão

90 dias 60 dias

Ofe�as de cliente

Desconto de 10% no primeiro ano
-

Máx. de 100 códigos promocionais atribuídos por
ano civil

Variedade de ofe�as e promoções exclusivas
com base em campanhas

-
Número ilimitado de
resgates de cliente

Detalhes de pa�icipação

Inscrição no programa Inscrever-se diretamente no Google

1. Crie a conta da CJ A�liate

2. Candidate-se ao Programa de a�liados do
Google Workspace

Aceitação dependente do cumprimento das
normas de qualidade e conteúdo

Gestão de contas Não Gestão e apoio técnico
individuais para o publicador

Relatórios e
acompanhamento

Emails de resumo mensais
do painel de controlo

Painel de controlo em direto para acompanhar
o estado de a�liado e de pagamento, as

ofe�as e muito mais

“Conta”:    Um domínio ou uma empresa que recomendou (nome@asuaempresa.com). Cada domínio que recomenda é contabilizado
como uma conta.

“Utilizador”:    Os utilizadores individuais em cada conta do Google Workspace (isto é, associados ao mesmo domínio).    Por exemplo,
nome1@asuaempresa.com é um utilizador e nome2@asuaempresa.com é um segundo utilizador.

* São contabilizados 200 utilizadores com base na data em que as referências se tornam elegíveis para pagamento de comissões. (Por
exemplo, se for efetuada uma referência em novembro de 2020 para 1 conta do Google Workspace com 5 utilizadores e essa conta do
Google Workspace recomendada se tornar elegível em fevereiro de 2021, os 5 utilizadores são contabilizados para o limite de 2021.)

https://workspace.google.com/intl/pt-PT/landing/partners/referral/join-now.html
https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=5261740#/branded

