Programa de afiliados do Google Workspace
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Quem posso recomendar?
Se é membro do Programa de afiliados do Google Workspace num dos países indicados nesta página
Web nas regiões "Américas" ou "Ásia-Pacífico" e "Europa", pode recomendar clientes que residam em
qualquer país indicado na respetiva região.
Por exemplo, se se inscreveu nos EUA, agora pode recomendar clientes que residam nos países
indicados na região "Américas" (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México ou Peru).

For more information visit workspace.google.com

Quem posso recomendar se me tiver inscrito em mais do que um país de
várias regiões?
Uma vez que se inscreveu no programa em mais do que um país, pode recomendar clientes que residam
em qualquer um dos países indicados nas regiões correspondentes: "Américas" ou "Ásia-Pacífico" e
"Europa".
Por exemplo, se se inscreveu nos EUA e na Índia, pode recomendar clientes que residam nos
países indicados na região "Américas" (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México ou Peru)
através do seu link de afiliação dos EUA.
Também pode recomendar clientes que residam nos países indicados na região "Ásia-Pacífico"
(Austrália, Hong Kong, Índia, Japão, Nova Zelândia e Singapura) através do seu link de afiliação da
Índia.

Quanto posso receber?
Quando alguém se inscrever no Google Workspace através do seu link de afiliação, irá receber um bónus
de afiliado por cada um dos seus primeiros 100 utilizadores. Não existe um número limite para os
afiliados que pode indicar, pelo que pode recomendá-los na sua rede as vezes que quiser.
O bónus de afiliado baseia-se no país onde o afiliado reside. O bónus será depositado diretamente na sua
conta bancária de acordo com o montante e a moeda indicados nesta página Web. Contacte o seu banco
para se inteirar das taxas de câmbio aplicáveis.

For more information visit workspace.google.com

AMÉRICAS
Por exemplo, se se inscreveu nos EUA e recomendou um cliente com 10 utilizadores no Chile, irá
receber 150 USD.

ÁSIA-PACÍFICO
Por exemplo, se se inscreveu na Austrália e recomendou um cliente com 10 utilizadores na
Singapura, irá receber 200 SGD. Depositaremos o montante de 200 SGD na sua conta, um valor que
o seu banco irá converter em AUD.

ÍNDIA
Por exemplo, se se inscreveu na Índia e recomendou um cliente com 10 utilizadores na Índia, irá
receber 75 USD. Depositaremos o montante de 75 USD na sua conta, um valor que o seu banco irá
converter em rupias.
Se recomendou um cliente com 10 utilizadores na Singapura, irá receber 200 SGD. Depositaremos
o montante de 200 SGD na sua conta, um valor que o seu banco irá converter em rupias.

EUROPA
Por exemplo, se se inscreveu no Reino Unido e recomendou um cliente com 10 utilizadores na
Alemanha, irá receber 12 EUR.
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*Se os participantes do Programa recomendarem clientes localizados na Índia, o bónus de afiliado para afiliados da Índia será
ajustado com base no custo de subscrição do Google Workspace mais baixo.Consulte o texto em letras minúsculas da página Web
para obter mais detalhes.
** Se os participantes do Programa na Índia recomendarem clientes localizados noutros países participantes da Ásia-Pacífico, o
bónus de afiliado por utilizador terá por base o bónus desse país.

Quais são os meus próximos passos?
Estas alterações entram em vigor hoje, pelo que não são necessárias ações adicionais. Precisa apenas
de uma conta bancária do país onde se inscreveu para receber os seus depósitos bancários diretos. Se já
nos forneceu informações da sua conta bancária, tem tudo pronto para começar a recomendar.

Como posso recomendar noutra região?
Se pretender recomendar em várias regiões, inscreva-se no Programa de Afiliados do Google Workspace
do país pretendido. Para receber o bónus de afiliado, precisa de uma conta bancária em cada região em
que se inscreveu.

Como posso receber cupões nestes novos países?
Não hesite em contactar-nos por email se necessitar de cupões de 10% de desconto para oferecer aos
seus clientes nestes novos países.

Ainda tem mais perguntas?
Envie-nos um email e entraremos em contacto consigo assim que possível.
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