
Witajcie :)

Poradnik ten, napisałem dla tych osób, które mimo wszelkich starań i 
zaangażowania nie mogą aktywować swojego konta w platformie 
money2money. Poniżej zamieszam liste kroków wraz ze screenami, do kogo się 
udać, gdzie zadzwonić, oraz gdzie napisać maila tak aby aktywacja przebiegła 
sprawnie i korzystnie dla nas. Zatem:

1. Czekamy 2 dni i nie otrzymaliśmy ani maila, ani nie możemy się 
zalogować na nasze konto w m2m, wywnioskować można, że nasze 
konto nie zostało aktywne. Pierwsze co robimy, wykonujemy telefon na 
poniżej podane numery( wybieramy jeden z nich):

71-3374-291 ( wydawca, m2m)
+48 71 73 42 520 9 (affilate manager)

Następnie przedstawiamy zainstniałą sytuację i jakże oczywistym faktem jest 
to, że wyrażamy swoje niesamowite chęci działania w m2m, jak nam bardzo zależy. 
Ale nie rozgadywać się, więcej będzie do pisania w mailu.
Następnie gość przez telefon powie, że nalezy wysłać mail na adres:

wydawca@firma.money.pl

Tam piszemy maila, że staramy się o weryfikacje naszego konta, i przez rozmowę telefoniczą 
polecono nam wysłanie maila na poodany wyżej adres. Czekamy na odpowiedź. Jeżeli po dwóch 
dniach nie otrzymamy odpowiedzi wysyłamy ten sam mail na podane niżej adresy:

– e.wrobel@firma.money.pl

– p.sliwinska@firma.money.pl 

mailto:wydawca@firma.money.pl


Teraz już na pewno nam odpiszą. Powinniśmy otrzymać następujące odpowiedzi:

Odpowiadamy na podane pytania następująco:

– bazy mailingowej nie mam, tak samo doświadczenia w SEO ( Chyba,że ktoś ma)
– co do strony/bloga podajemy jakąkolwiek domene znajomego/bloga, który prowadzi ktoś 

znajomy, ewentualnie wpisujemy, że nie mamy.
– Co do programów, wybierzcie 2/3 sposród listy i podajcie, że aktywnie w nich działacie i 

staracie się o pozysiwanie coraz to większej ilości partnerów, tak samo pomoże wam w tym 
program m2m, wzbogaci to wasz wizerunek ( Wszystko opisujcie własnymi słowami, bo jak 
każdy napisze to samo, to będzie wiadomo co jest grane)
*LikesXL
*MyPaingAds
*MxRevShare
*FutureNet
*My24
*TrafficPowerline
*Recyclix



Oraz w razie chęci wpisać można w google programy partnerskie i wziąć kilka nazw.
Oraz ostatni etap to opisanie jak chciałbyś działać dla programu, i jak chciałbyś się rozwijać. 
Każdy tutaj pisze formułke od siebie, dlaczego mu zależy, co chciałby osiągnąć tym, że 
aktywują mu konto w m2m, produkty jakie chcecie polecać to w większości konta bankowe 
oraz akcje promocyjne wybranych banków. Czasmi zdaży się również promować wam 
Pożyczki pozabankowe i drobne kredyty. Wypada napisać troche od serca, bo czasami to 
dobrze na nich działa ( Sam napisałem, że studiuje ekonomie i bardzo mi zależy na nowym 
doświadczeniui działalności w money2money, ponieważ chce wygłosić przemówienie 
naukowe na konferencji, właśnie na temat działalności w m2m i do tego czasu zdobyć 
pewne kwalifikacje w programie)

Pozdrawiam i Powodzenia ! :)
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