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Obecny proces

Obecnie w LoanMe mamy następujący 
sposób składania wniosków. 
• Klient zostawia numer telefonu na formularzu 

kontaktowym na HP LoanMe
• Call Center podejmuje kontakt przeciętnie w ciągu 

około minuty
• Agent telefoniczny przeprowadza Klienta przez 

pozostałą część procesu rejestracji oraz przedstawia 
finalną ofertę dopasowaną do potrzeb i możliwości

Proces zapewnia stały kontakt z Klientem 
oraz pewność, że od strony formalnej 
pożyczka jest udzielona poprawnie. 



Pełny proces digitalowy

Obecnie trwają intensywne prace 
nad wdrożeniem w pełni 
digitalowego sposobu składnia 
wniosków. Ułatwi to nam 
współpracę afiliacyjną i otworzy na 
nowe drogi generowania sprzedaży. 



Wsparcie wizerunkowe

W LoanMe aktywnie prowadzimy działania wizerunkowe wspomagające kanał 
afiliacyjny. Największe z nich to:
• Kampania TV 
• Kampania VOD
• Kampania YouTube
• Kampanie programatyczne
• Paid social
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Zasady współpracy

Formalne zasady współpracy:
• Preferujemy rozliczenie w modelu CPS, włączając systemy progersywne
• Do trackowania kampanii używamy infrastruktury sieci afiliacyjnych
• Mamy wdrożony live tracking
Zasady w komunikacji: 
• Wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść Wydawcy 
• Prowadzimy jasną i konkretną komunikację z Wydawcami 
• Atrakcyjne stawki optymalizowane pod wysokie EPC



Afiliacyjny Black Hat

Aktywności jakich nie będziemy akceptować to:
• Cookie stuffing
• Brand bidding
• Niewłaściwe przekierowania 
• Wpisy w mediach społecznościowych, komentowanie konkurencji postami 

używając naszego brandu
• Ruch motywowany 
• Zakładanie nieautoryzowanych fanpage, kanałów na YT czy Twitterze



Podsumowanie

• Partnerskie relacje
• Optymalizacja EPC
• Przejrzyste zasady
• Dwa rodzaje zamknięcia sprzedaży (telefon, digital)
• Elastyczność działania 
• Podążanie za trendami rynkowymi



Dziękuję za uwagę


