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UPOZORNENIE!

Affiliate marketing sa vyvíja každý deň, čo znamená, že nové kampane 
pribúdajú, ale aj miznú. Tento zoznam kampaní sme napísali v januári 2017.
Ospravedlňujeme sa, ak niektoré z kampaní nebudú aktuálne v dobe 
čítania e-booku. 

Ako náhradu vám vieme odporučiť inú kampaň. :) 
Stačí napísať mail na peter@zarabajuciweb.sk. 
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Úvod

Affiliate marketing je úžasný biznis. Ak si, samozrejme, vyberiete tú správnu 
kampaň. 

Keďže nám záleží na vašom úspechu, pripravili sme si pre vás zoznam tých 
najlepších kampaní, ktoré nájdete na slovenských a českých webových 
stránkach.

Ak si vyberiete niektorú z týchto kampaní, tak:

✔✔ budete propagovať overené produkty, s ktorými sú ľudia spokojní,
✔✔ budete spolupracovať len s firmami, ktoré majú v affiliate komunite 

dobré meno,
✔✔ môžete pokojne využívať silu platenej reklamy (niektoré druhy tovaru, 

napríklad výživové doplnky na erekciu, sú veľmi ziskové, ale reklamu 
vám neschváli ani Facebook, ani Google).

Pripravení? Tak poďme na to.
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1 Prodetox.cz
Čoraz viac ľudí chce zbaviť svoje telo toxínov a žiť 
zdravšie. Prodetox ponúka skvelý produkt s férovou 
províziou. 

Prodetox.cz má vysoký konverzný pomer, priemernú 
objednávku 40 € a cookies až 90 dní, čo je 
nadštandardná dĺžka.

 Nápady na projekty
✔✔ web o zdravom životnom štýle 
✔✔ portál s rôznymi diétami a stravovacími 

plánmi 
✔✔ magazín o detoxikácii

Kampaň prodetox.cz
Kampaň je v affiliate sieti: affiliatesit.cz
Odkaz na kampaň: www.affiliatesit.cz
Provízia: 20 %
Platnosť cookies: 90 dní

http://Prodetox.cz
http://www.prodetox.cz
http://www.prodetox.cz
http://www.affiliatesit.cz
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2 4home.sk/4home.cz
Sortiment 4home je naozaj široký - od uterákov cez 
ryžovary (taká vec naozaj existuje) až po elektrické 
grily. 

A provízia vo výške 7 % je s takto širokým 
sortimentom viac než dobrá. Odporúčame.

Nápady na projekty
✔✔ portál s recenziami rôznych produktov, napríklad 

kávovarovKampaň 4home.sk/4home.cz
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň:  
www.dognet.sk/kampane/kampan-4home-sk
Provízia: 7 %
Platnosť cookies: 15 dní

http://4home.sk/4home.cz
http://www.4home.sk
http://www.4home.cz
http://www.dognet.sk/kampane/kampan-4home-sk
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3 Novynabytok.sk
Ďalší e-shop s produktmi vyššej ceny. Nakupovať 
nábytok online je rastúcim trendom a najväčším 
internetovým predajcom v odbore je práve e-shop 
Novynabytok.sk. 

Keďže predávanie nábytku cez internet je viac-menej 
novinkou, konkurencia medzi affiliate partnermi je 
ešte malá. Provízia vo výške 6,5 % pri takto drahých 
produktoch tiež poteší.

Nápady na projekty
✔✔ portál s recenziami nábytku 
✔✔ blog o krajšom bývaní
✔✔ portál typu „urob si sám“

Kampaň novynabytok.sk
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň: 
www.dognet.sk/kampane/kampan-novynabytok-sk
Provízia: 6,5 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://Novynabytok.sk
http://Novynabytok.sk
http://www.novynabytok.sk
http://www.dognet.sk/kampane/kampan-novynabytok-sk
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Nu3tion.com4

Kampaň nu3tion.com
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň: 
www.dognet.sk/kampane/kampan-nu3tion-com
Provízia: 10 %
Platnosť cookies: 30 dní

Značka Nu3tion si na trhu s fitness doplnkami našla 
miesto hlavne vďaka dostupnej cene. Fitness sa stal 
mániou mnohých mladých ľudí, ale, ako iste viete, 
mladí ľudia a najmä študenti neoplývajú zrovna 
veľkou sumou peňazí na účtoch. Nechce sa im platiť 
50 € za 2 kilá proteínu, a preto hľadajú iné alternatívy. 
Jednou z nich je aj Nu3tion. 

A 10 % provízia, ktorú ponúkajú? Tá je vo fitness 
odbore viac než dobrá.

Nápady na projekty
✔✔ fitness blog
✔✔ blog o zdravom životnom štýle
✔✔ porovnávač proteínov

http://Nu3tion.com
http://www.nu3tion.com
http://www.dognet.sk/kampane/kampan-nu3tion-com
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Martinus.sk5
Martinus je najobľúbenejšie kníhkupectvo na 
Slovensku. Okrem toho, že majú v ponuke viac ako 
150 000 kníh, majú aj skvelo vyladený marketing. 
Vedeli ste, že v deň vašich menín vám pošlú 
gratuláciu s 2 € zľavou na nákup ako darček? 

Z provízie vo výške 5 % asi nezbohatnete, ale môže 
vám to priniesť nejaké drobné, napríklad na knihy. 
Alebo na pivo.

Kampaň martinus.sk
Kampaň je v affiliate sieti: Martinus má vlastný 
affiliate program
Odkaz na kampaň: partner.martinus.sk
Provízia: 5 % pri platbe na účet alebo 7 % vo forme 
elektronickej poukážky na nákup
Platnosť cookies: 7 dní

Nápady na projekty
✔✔ vhodný ako doplnok pre vaše affiliate 

webstránky

http://Martinus.sk
http://www.martinus.sk
http://partner.martinus.sk
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Footshop.sk/Footshop.cz6
Footshop patrí medzi najväčšie e-shopy s teniskami 
na Slovensku. Obchody s topánkami či oblečením 
zriedka zvyknú mať províziu vyššiu ako 10 %, no 
Footshop ponúka až 15 %. 

Cena za pár tenisiek začína na cca 60 €, takže ak si 
niekto kúpi aj jedny z tých lacnejších, príde vám na 
affiliate účet príjemných 9 €.

Nápady na projekty
✔✔ fashion blog 
✔✔ magazín s recenziami tenisiek

Kampaň footshop.sk/footshop.cz
Kampaň je v affiliate sieti: CJ.com
Odkaz na kampaň: 
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/footshopsk (SK)  
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/footshopcz (CZ)

Provízia: 15 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://Footshop.sk/Footshop.cz
http://www.footshop.sk
http://www.footshop.cz
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/footshopsk
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/footshopcz
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BigBrands.sk/BigBrands.cz7
BigBrands je e-shop hlavne s oblečením, šperkami a 
kozmetikou, ktorý predáva len značkové produkty. 
A keď hovoríme o značkách, myslíme tým mená 
módneho priemyslu ako Versace, Tommy Hilfiger 
alebo Michael Kors. 

Tieto prémiové značky idú ruka v ruke s prémiovými 
cenami, čo je pre nás, affiliate marketérov, skvelé.  A 
len tak mimochodom, BigBrands majú na Facebooku 
viac ako 100 000 fanúšikov (január 2017).

Nápady na projekty
✔✔ fashion blog 

Kampaň bigbrands.sk/bigbrands.cz
Kampaň je v affiliate sieti: CJ.com
Odkaz na kampaň: 
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/bigbrandscz (CZ)  
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/bigbrandssk (SK)

Provízia: 8 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://BigBrands.sk/BigBrands.cz
http://www.bigbrands.sk
http://www.bigbrands.cz
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/bigbrandscz
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/bigbrandssk
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Invia.sk/Invia.cz8
Invia ponúka zájazdy od viac ako 300 cestovných 
kancelárií z Česka, Slovenska a Rakúska. Ak ste si 
niekedy hľadali dovolenku cez internet, skoro určite 
ste natrafili aj na Inviu. Tá ponúka zájazdy za rovnaké 
ceny ako cestovné kancelárie a za sprostredkovanie 
predaja si nechá istú províziu. 

Vaša provízia bude 3,3 % z ceny zájazdu (priemerná 
cena zájazdu je podľa Invie až 1270 eur) a k tomu 5 
centov za každý klik.

Nápady na projekty
✔✔ cestovateľský blog

Kampaň invia.sk/invia.cz
Kampaň je v affiliate sieti: Invia má vlastný affiliate 
program
Odkaz na kampaň: www.invia.sk/affiliate-program/
Provízia: 3,3 % + 5 centov za klik
Platnosť cookies: 30 dní

http://Invia.sk/Invia.cz
http://www.invia.sk
http://www.invia.cz
http://www.invia.sk/affiliate-program/
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Ebola.cz9

Nápady na projekty
✔✔ Porovnanie hostingov či magazín o podnikaní 

na internete. Affiliate program sa však dá využiť 
aj pre klientov, ktorým robíte webstránky a 
vyberáte hosting.

Ebola patrí medzi najspoľahlivejších poskytovateľov 
webhostingu v Českej republike. Zaujímavosťou ich 
affiliate programu je, že ponúkajú doživotné provízie. 
Ak si niekto kúpi hosting cez váš odkaz, budete 
dostávať 15 % tak dlho, ako si ho zákazník bude platiť. 

Kampaň ebola.cz
Kampaň je v affiliate sieti: Ebola má vlastný 
affiliate program
Odkaz na kampaň:  
www.ebola.cz/partnersky-program
Provízia: 30 % z prvej objednávky alebo 15 % 
doživotne (výber je na vás, my však odporúčame 
doživotnú verziu)
Platnosť cookies: 90 dní

http://Ebola.cz
http://www.ebola.cz
http://www.ebola.cz/partnersky-program


15

Kredito24.cz10
Pôžičky patria medzi najobľúbenejšie oblasti v affiliate 
marketingu. Kredito24 ponúka za správne vyplnený 
formulár až 9 €. Aj keď je odbor pôžičiek veľmi 
konkurenčný, provízie sú viac než štedré. 

Nápady na projekty
✔✔ recenzný web o pôžičkách

Kampaň kredito24.cz
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň: https://magazin.dognet.sk/
kampane/kampan-kredito24-cz/
Provízia: 9 € za správne vyplnený formulár
Platnosť cookies: 30 dní

http://Kredito24.cz
http://www.kredito24.cz
https://magazin.dognet.sk/kampane/kampan-kredito24-cz/
https://magazin.dognet.sk/kampane/kampan-kredito24-cz/
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Kokiskashop.cz11
Kokiskashop sa profiluje ako internetové obchodné 
centrum. Ponúka veci do záhrady či domu, 
elektroniku, rôzne hračky alebo športové produkty. 
Hlavnými výhodami tohto e-shopu sú drahé produkty 
a ich široký výber. Na Heureke má Kokiskashop viac 
ako 2500 recenzií a až 97 % zákazníkov tento obchod 
odporúča. 

Z predaja elektroniky získate len 1 % z výšky 
objednávky, pri ostatných produktoch je to však 
pekných 8 %. 

Nápady na projekty
✔✔ portál typu „urob si sám“ 
✔✔ blog o krajšom bývaní 
✔✔ web s recenziami

Kampaň kokiskashop.cz
Kampaň je v affiliate sieti: Kokiskashop má 
vlastný program
Odkaz na kampaň:  
www.kokiskashop.cz/cz/partners-program
Provízia: 8 %, z predaja elektroniky len 1 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://Kokiskashop.cz
http://www.kokiskashop.cz
https://www.kokiskashop.cz/cz/partners-program/
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Heureka.cz12
Heureka je najväčší porovnávač cien tovarov v Českej 
republike a na Slovensku. Nech už hľadáte akýkoľvek 
produkt, je skoro isté, že ho nájdete aj na Heureke. 
Tá vám automaticky zoradí cenu od najnižšej po 
najvyššiu a vy sa môžete prekliknúť priamo do 
e-shopu, kde si tovar môžete zakúpiť. A za to Heureka 
dostáva províziu. Ak sa návštevníci dostanú na 
Heureku (a následne nakúpia), časť z tejto provízie 
bude patriť vám. Výhodou promovania Heureky je 
to, že návštevníkovi môžete vždy odporučiť e-shop, v 
ktorom nájde daný tovar za najvýhodnejšiu cenu.

Nápady na projekty
✔✔ akýkoľvek portál, kde dáva zmysel odporúčať 

fyzické produkty (napríklad portál o behaní, do 
ktorého dáte článok o najlepšej bežeckej obuvi na 
zimu)

Kampaň heureka.cz
Kampaň je v affiliate sieti: Heureka má vlastný 
affiliate program
Odkaz na kampaň: https://www.heurekashopping.
cz/pro-obchodni-partnery/affiliate-program
Provízia: 1,5 % - 8 % podľa druhu tovaru, k tomu 1,5 
- 3 Kč za preklik
Platnosť cookies: nie je

http://Heureka.cz
http://www.heureka.cz
https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/affiliate-program
https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/affiliate-program
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Zoot.sk13
Zoot je online obchod s pánskou a dámskou módou 
a jeho kampaň patrí medzi najobľúbenejšie kampane 
medzi affiliate partnermi, ktorí sa venujú práve móde. 
E-shop Zoot.sk ponúka najväčší výber módy online a 
na každú objednávku majú dopravu zdarma.

Nápady na projekty
✔✔ módny katalóg
✔✔ fashion blog

Kampaň zoot.sk
Kampaň je v affiliate sieti: Cj.com
Odkaz na kampaň: http://www.vivnetworks.com/
affiliate-katalog/zootsk
Provízia: 7 - 9 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://Heureka.sk
https://www.zoot.sk/
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/zootsk
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/zootsk
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Mall.cz14
Mall patrí spolu s Alzou medzi najväčších predajcov 
elektroniky v našich končinách. Zatiaľ čo sa však Alza 
rozhodla Heureku opustiť, Mall.cz má v čase písania 
tohto e-booku na Heureke neuveriteľných 236 834 
recenzií, a z toho až 95 % zákazníkov tento obchod 
odporúča.

Nápady na projekty
✔✔ portál s recenziami rôznych druhov elektroniky

Kampaň mall.cz
Kampaň je v affiliate sieti: CJ.com
Odkaz na kampaň: www.mall.cz/affiliate-program
Provízia: 0,5 - 8 %, podľa kategórie tovaru
Platnosť cookies: 7 dní

http://Mall.cz
http://www.mall.cz
http://www.mall.cz/affiliate-program
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TPD.sk15

Kampaň TPD.sk
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň: https://magazin.dognet.sk/
kampane/kampan-tpd-sk/
Provízia: 5 %
Platnosť cookies: 30 dní

TPD je známy obchod s elektronikou a priemerná 
objednávka prevyšuje 200 €. Ich e-shop je super 
spracovaný a veľkú úlohu tu zohrá aj silný brand. 
Podľa môjho názoru ide o jednu z najzaujímavejších 
kampaní v sieti dognet.

Nápady na projekty
✔✔ recenzné weby na rôznu elektroniku
✔✔ akýkoľvek web o varení, kde budete odporúčať 

potreby do domácnosti
✔✔ web s tipmi na darčeky (pre muža, pre ženu, pre 

deti) - takéto weby super fungujú pred vianocami

http://Mall.sk
https://www.tpd.sk/
https://magazin.dognet.sk/kampane/kampan-tpd-sk/
https://magazin.dognet.sk/kampane/kampan-tpd-sk/
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iFortuna.sk16

Kampaň ifortuna.cz
Kampaň je v affiliate sieti: iFortuna má vlastný 
affiliate program
Odkaz na kampaň: fortunaaffiliates.com/cz
Provízia: 300 Kč za hráča + 20 % zo zisku z hráča
Platnosť cookies: 30 dní

Nápady na projekty
✔✔ magazín o konkrétnom športe, kde budete písať 

články o zápasoch 
✔✔ web s tipmi pre stávkarov
✔✔ porovnávač stávkových kancelárií

Ak vás láka niečo športovejšie, môžete sa pustiť do 
propagovania iFortuny. 

Za každého hráča získate províziu vo výške 300 Kč 
a navyše 20 % z toho, čo na hráčovi zarobí stávková 
kancelária.

http://iFortuna.sk
http://www.ifortuna.cz
http://www.fortunaaffiliates.com/cz
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17 Bonatex.sk/Bonatex.cz

Kampaň bonatex.sk/bonatex.cz
Kampaň je v affiliate sieti: dognet.sk
Odkaz na kampaň:  
www.dognet.sk/kampane/kampan-bonatex-sk
Provízia: 13 %
Platnosť cookies: 30 dní

Nápady na projekty
✔✔ magazín o krajšom bývaní či portál s recenziami 

produktov do domácnosti 
✔✔ blog o štýle a móde (keďže Bonatex nemá v 

ponuke len obliečky)

Bonatex patrí medzi populárne e-shopy a predáva 
predovšetkým obliečky a bytový textil. Jeho slovenskú 
verziu navštívi mesačne 15- až 17-tisíc návštevníkov, 
českú dokonca 60- až 75-tisíc.

http://Bonatex.sk/Bonatex.cz
http://www.bonatex.sk
http://www.bonatex.cz
https://magazin.dognet.sk/kampane/kampan-bonatex-sk/
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18 Tescoma.sk/Tescoma.cz
Kto by nepoznal značku Tescoma? Produkt tejto 
českej spoločnosti, ktorá si vybudovala poprednú 
pozíciu na svetovom trhu kuchynských potrieb, určite 
nájdete aj vo svojej kuchyni.

Zvezte sa na vlne popularity a propagujte produkty 
od firmy, ktorú ľudia berú ako záruku kvality.

Nápady na projekty
✔✔ blog o varení 
✔✔ magazín o krajšom bývaní 
✔✔ portál s recenziami produktov do domácnosti

Kampaň tescoma.sk/tescoma.cz
Kampaň je v affiliate sieti: CJ.com
Odkaz na kampaň: 
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/tescomask (SK) 

www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/tescomacz (CZ)

Provízia: Tescoma.sk - 10 %, Tescoma.cz - 12 %
Platnosť cookies: 30 dní

http://Tescoma.sk/Tescoma.cz
http://www.tescoma.sk
http://www.tescoma.cz
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/tescomask
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/tescomacz
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19 Pilulka.sk/Pilulka.cz

Kampaň pilulka.sk/pilulka.cz
Kampaň je v affiliate sieti: CJ.com
Odkaz na kampaň: 
www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/pilulkask (SK) 

www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/pilulkacz (CZ)

Provízia: 6 %, Pilulka.cz ponúka navyše 10 Kč za 
registráciu nového zákazníka

Pilulka je česká internetová lekáreň, ktorá kvôli 
veľkému úspechu expandovala aj na slovenský trh. 
Českí affiliate marketéri na tento e-shop nedajú 
dopustiť. A nedivíme sa im - stránka sa jednoducho 
používa, výdajných miest je viac než dosť a ceny sú 
prijateľné.

Nápady na projekty
✔✔ blog o zdravom životnom štýle 
✔✔ fitness blog 
✔✔ blog o móde a kráse (v e-shope nájdete veľké 

množstvo kozmetiky a drogérie)
✔✔ katalóg liekov

http://Pilulka.sk/Pilulka.cz
http://www.pilulka.sk
http://www.pilulka.cz
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/pilulkask
http://www.vivnetworks.com/affiliate-katalog/pilulkacz
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Na slovenskom a českom trhu existujú stovky rôznych affiliate kampaní, z 
ktorých si môžete vyberať. Určite záleží aj na tom, čo vás baví a v akej oblasti 
sa orientujete. V tomto bonuse sme vám dali tipy na 19 z nich, o ktorých 
vieme, že fungujú.

Stále neviete, ktorú kampaň si vybrať? Poradím vám! Stačí, ak mi napíšete 
mail na peter@zarabajuciweb.sk.

Záver
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