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Material de apoio
O que é idolink?

Idolink é um mini site, onde você pode reunir todos os links de redes sociais, adicionar  informações de contato como 

telefone, whatsapp, email, e localicação.

 

Você ainda pode personalizar todo o seu mini site, adicionar logo e plano de fundo, trocar fontes, cores, formatos de 

botões... 

tudo isso que eu falei até agora é grátis... você não paga gente... 

E você precisa saber da versão pro. 

a vitrine de produtos é incrível, você pode destacar seus produtos com fotos, descrição, preço e ainda informar 

desconto. 

Pode organizar seus produtos por categorias para facilitar a leitura do seu mini site, adicionar videos do youtube para 

visualização alí dentro do idolink, criar banners publicitários, lançar cupons de descontos... 

E se já não fosse o su�ciente, você ainda pode vender pelo carrinho de compras e receber pagamento integrado com 

cartão crédito sem pagar comissão a terceiros, ou em conexão direta com o whatsapp. 
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Como rentabilizar com idolink? 
1 - Indicando 

Tenha sempre em mãos o seu link de indicação, todas contas cadastradas através dele estarão no seu extrato 

consolidado. 

Funciona da seguinte forma. 

Para cada nova conta você contabiliza um usuário de indicação

Uma vez que a conta se torne pro você passa a receber uma % sobre o valor pago, essa comissão varia de 25% a 40% 

de acordo com a escala de comissão abaixo. 

A�liado / de 01 - 99 contas 25%

Consultor / de 100 - 199 contas 30%

Executivo / de 200 - 299 contas 35%

Embaixador / mais 300 + contas 40% + Bônus de campanhas 

Obs. para você receber o comissionamento, você precisa estar elegível na plataforma como pro.



Como rentabilizar com idolink? 
2 - criando - lucros a partir de R$ 89,90 por conta
Se você é uma agência de publicidade, ou tem facilidade em criação de artes e layouts, essa opção pode ser a chave para você lucrar muito 

com Idolink. 

Os seus ganhos vão depender das suas habilidades, quanto mais recursos você oferecer ao seu cliente, mais você lucra, lembrando que o 

idolink não cobra comissão sobre o seu trabalho, o que você cobrar, é limpo e direto pra você! 

Exemplos de serviços: 

Básico: con�guração dos links de redes sociais, deixar o link totalmente personalizado e único, mudando fonte, cores, plano de fundo... 

con�gurando a vitrine com categorias e produtos. 

nesta opção você ainda pode receber trabalhos vindos da nossa plataforma, pois muitos clientes procuram esse serviço e iremos repassar 

aos representantes por 89,90. 

Serviços extras que você pode agregar (depende da sua habilidade) 

Google meu negócio 

logo 

criação de banners e campanhas

anuncios patrocinados

manutenção mensal...



Suporte
Todos os canais para suporte!

www.idolink.bio

Grupo 

Whatsapp

Grupo 

Telegram
Treinamento E-mail

https://www.idolink.bio/
https://chat.whatsapp.com/DHFnheQu7Db352PN92wOZG
https://t.me/joinchat/Ub6bpzcvBrLlgWZ6
mailto:jonatan@idolink.bio

