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Multimedia
Czy chcieliby Pañstwo uruchomiæ w³asny serwis udostêpniaj¹cy treœci
multimedialne? A mo¿e dodaæ mo¿liwoœæ œci¹gania multimediów na ju¿ istniej¹cej
stronie? Stworzenie takiej witryny jeszcze nigdy nie by³o taki proste! Dziêki naszemu
generatorowi bêd¹ mogli Pañstwo to zrobiæ w zaledwie kilka minut.
Wprowadziliœmy mo¿liwoœæ p³atnoœci przez SMS o podwy¿szonej wartoœci za
kontent multimedialny. Pañstwa Klienci bêd¹ mieli mo¿liwoœæ œci¹gania filmów wideo,
animacji, gier oraz muzyki wprost na swoje telefony komórkowe. Bogaty i nieustannie
aktualizowany katalog sprawi, ¿e Pañstwa oferta bêdzie zawsze na czasie.
Us³uga ta cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem wœród u¿ytkowników.
Dziêki uruchomieniu przez krajowych operatorów systemu UMTS, zaczê³a siê
prawdziwa moda na multimedia w telefonie komórkowym. Nie czekajcie Pañstwo a¿
inni was uprzedz¹! Podejmijcie wspó³pracê z nami ju¿ teraz!
W celu uruchomienia tej us³ugi prosimy o zarejestrowanie konta w systemie
CashBill.pl za poœrednictwem MediaSystems.pl oraz kontakt z dzia³em sprzeda¿y aby
poznaæ szczegó³y wspó³pracy.

Do³adowania Pre-paid
Oferujemy Pañstwu wygodne i szybkie do³adowania kart Pre-paid za pomoc¹
formularza on-line.
W momencie, gdy Pañstwa klient dokona do³adowania telefonu za pomoc¹
naszej platformy – otrzymacie Pañstwo prowizjê w wysokoœci 4 % wartoœci zakupu.
Dziêki nowej us³udze mo¿liwe jest do³adowanie telefonu komórkowego
wszystkich krajowych operatorów Pre-paid za pomoc¹ p³atnoœci CashBill.pl.
Korzystaj¹c z naszych wygodnych kana³ów p³atnoœci, Klient nie musi udawaæ siê do
punktu sprzeda¿y tradycyjnych kart do³adowuj¹cych o odpowiednim nominale, unika
równie¿ koniecznoœci wpisywania zakupionego kodu do swojego telefonu
komórkowego. Ca³a operacja odbywa siê w sposób automatyczny a kwota
do³adowania trafia na konto abonenta w ci¹gu kilku sekund, po ca³ej operacji Klient
otrzyma potwierdzenie do³adowania SMS'em
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Naszym partnerem mo¿e zostaæ ka¿dy (zarówno firma, jak i osoba fizyczna), kto
posiada stronê WWW na której mo¿e umieœciæ okno dialogowe dla dokonania
p³atnoœci za do³adowanie. Dziêki us³udze do³adowañ, ka¿dy Partner mo¿e
powiêkszyæ swoje dochody oferuj¹c do³adowania na w³asnych stronach WWW.

Aby uruchomiæ us³ugê do³adowañ nale¿y:
- zarejestrowaæ konto w systemie CashBill.pl za poœrednictwem MediaSystems.pl
- w zak³adce Us³ugi - Programy Partnerskie wygenerowaæ unikalny Identyfikator
Referencyjny (tzw. ref)
- po klikniêciu w nowo utworzony identyfikator (ref) wybraæ: prepaid.cashbill
w tym miejscu dostêpne s¹ kody, po wklejeniu których na swoj¹ stronê www uzyskaj¹
Pañstwo mo¿liwoœæ oferowania us³ugi do³adowañ.
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