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Партнерська промо-програма
для клієнтів Ok, Alfa!
Отримайте бонуси та знижки на суму до 25 000 гривень
після відкриття рахунку

-40%
Знижка на річне розміщення і просування ваших
товарів або послуг
Prom.ua пропонує ексклюзивну пропозицію – знижку 40% для клієнтів
ОК,Альфа! в рамках тарифного пакету "Легкий старт" на річне обслуговування
і просування товарів та послуг. Пропозиція діє для користувачів, які вперше
зареєструвалися на платформі, або клієнтів, які створили новий інтернетмагазин.

https://prom.ua/ua/join-now

-50%
Знижка на тарифні пакети для малого та середнього
бізнесу
Київстар надає клієнтам ОК,Альфа! знижку 50% на 3 місяці по тарифам
для малого та середнього бізнесу.

https://kyivstar.ua/uk/sme
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-15%
Знижка на інтернет просування вашого бізнесу
Netpeak надає клієнтам ОК,Альфа! знижку 15% на просування
бізнесу в інтернеті, в рамках тарифних пакетів "Start" і "Growth" для малого
та середнього бізнесу. В дані пакети входить налаштування систем аналітики,
реклами в Google AdWords і Яндекс.Директ, а також налаштування реклами
в соціальних мережах (Facebook, Instagram та ін.).
Спеціальна ціна для тарифу "Start" становить 765 $ за 3 місяці (замість $ 900),
і для тарифу "Growth" 1020 $ за 3 місяці (замість $ 1200).

https://netpeak.ua/services/ppc/prices/#online-store

Безкоштовно
Безкоштовне створення ідеальних юридичних
документів в Axdraft
Axdraft пропонує безкоштовну індивідуальну автоматизацію ваших документів
відповідно до ваших потреб.
Axdraft виконує ресурсозатратний і монотонний процес за вас, і перетворює
процес підготовки ваших документів в простий опитувальник, яким може
скористатися будь-який співробітник вашої компанії, щоб підготувати ідеальні
юридичні документи за кілька хвилин.

https://axdraft.com/ua/home
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Безкоштовно
3 місяці безкоштовного користування СRМ системою
Бітрікс24.CRM допомагає продавати більше і бере під контроль всі канали
комунікацій з клієнтами, підказує, що робити та автоматизує продажі.
Для клієнтів ОК,Альфа! діє спеціальна пропозиція на 3-х місячне безкоштовне
користування СRМ системою в тарифному пакеті "Компанія".
Цією пропозицією можуть скористатися лише нові зареєстровані клієнти Бітрікс24.
Також, немає ніяких обмежень по кількості підключених учасників і обсягу пам'яті
в хмарі.

https://www.bitrix24.ua/

5000 ГРН
Знижка на управління email, push, smtp розсилками
по вашій базі клієнтів
SendPulse – ексклюзивна пропозиція для клієнтів ОК,Альфа!, з бюджетом
5000 гривень для EMAIL / PUSH / SMTP розсилок по вашій базі клієнтів,
діє для всіх нових клієнтів, які зареєструвалися на платформі SendPulse.

https://sendpulse.ua
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-20%
Знижка на сервіс "Особистий експерт" від ЛІГА: ЗАКОН.
Ліга Закон надає знижку в розмірі 20% на послугу Особистий Експерт,
а саме – на індивідуальну онлайн-консультацію з юридичних та бухгалтерських
питань.
Особистий Експерт від ЛІГА: ЗАКОН – це зручний online-сервіс для підприємця
з питань бухгалтерії.
Отримайте відповіді професіоналів на питання з:
•
•
•
•

подачі звітності;
кадрового обліку та зарплати;
ЗЕД, митного оформлення, експортно-імпортних операцій;
податку на майно.

https://expert.ligazakon.net

Безкоштовно
Безкоштовна публікація вакансій на сайті HeadHunter
HeadHunter надає право доступу для роботодавця на безкоштовне розміщення
3-х вакансій в рамках тарифного пакету "Стандарт" протягом 2-х місяців
з моменту активації.

www.hh.ua

