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Czym jest dhosting.pl?



CZYM JEST DHOSTING.PL?
Wyprzedzamy naszą konkurencję o kilka długości.

NASI KONKURENCI 

- Duża liczba limitów usługi. 
- Reakcja supportu: kilka godzin. 
- Korporacyjne podejście.

DHOSTING.PL 

- Duże zasoby i możliwość skalowania. 
- Idealny dla e-commerce. 
- Merytoryczne i szybkie wsparcie klienta.



CO NAS ODRÓŻNIA?

- Unikalna na skalę światową usługa. Elastyczny Web Hosting to autorska, 
w pełni przez nas zaprojektowana usługa, która łączy w sobie zalety 
hostingu współdzielonego, serwera dedykowanego i chmury 
obliczeniowej. 

- Wydzielone wysokie zasoby podstawowe. Do Twojej dyspozycji 
oddajemy w pełni odseparowane wysokie zasoby podstawowe - 1 GHz 
CPU, 1 GB RAM oraz 50 GB powierzchni SSD. 

- Autorska platforma. Cała platforma dhosting.pl to nasza autorska 
technologia. Dzięki temu możemy dowolnie dostosowywać nasze 
narzędzia do Twoich potrzeb i wyznaczać kierunki rozwoju w branży 
hostingowej w Polsce.



PORÓWNANIE PAKIETÓW
Te dane mówią same za siebie.

Elastyczny Web 
Hosting

Serwer 
dedykowany VPS Chmura 

obliczeniowa

Cena zamówienia 
w skali roku 200 zł od 1800 zł od 300 zł od 400 zł

Hosting 
zarządzany

Skalowanie 
zasobów

Koszty zależne  
od wykorzystania

Panel 
administracyjny

Szybsze strony 
dzięki LiteSpeed



PORÓWNANIE PAKIETÓW
dhosting.pl vs konkurencja

dhosting.pl 
Elastyczny Web Hosting

nazwa.pl 
Active Biznes

home.pl 
Hosting Biznes

Cena zamówienia  
w skali roku 200 zł 24,99 zł 11,88 zł

Cena odnowienia  
w skali roku 200 zł 600 zł 400 zł

Skalowanie zasobów

Brak parametrów 
bezpieczeństwa

Koszty zależne  
od wykorzystania

Szybsze strony dzięki 
LiteSpeed



Twoje konto partnera



POLECAJ NAS I ZARABIAJ
Ile możesz zarobić? Zobacz przykład.

Prowizja
dla 3 klientów

Elastyczny Web Hosting
190 zł/rok Rabat 5% dla poleconego

171 zł
dla Ciebie

Prowizja za odnowienie
dla 6 klientów

Elastyczny Web Hosting
200 zł/rok 240 zł

dla Ciebie



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ  PARTNEREM?

POLECASZ UNIKALNY PRODUKT 
 
Elastyczny Web Hosting to produkt 
unikalny na skalę świata. Współpracując  
z nami, masz pewność, że polecasz swoim 
użytkownikom produkt, którego nie można 
porównać z żadnymi innymi na rynku.

WYPŁATA ŚRODKÓW W 14 DNI 
 
W pełni rozumiemy chęć szybkiego 
dostępu do zarobionych środków, dlatego 
od momentu zlecenia wypłaty  
do momentu realizacji upłynie 
maksymalnie 14 dni!

SAM DECYDUJESZ JAK WYPŁACASZ 
ŚRODKI 
 
Zgromadzone środki możesz poświęcić  
na opłatę dowolnej usługi w naszej firmie, 
bądź wypłacić jako realnie pieniądze  
na swoje konto. Decyzja należy do Ciebie!

MASZ DOSTĘP DO STATYSTYK 
 
W panelu zarządzania otrzymasz 
informacje dotyczące liczby kliknięć w Twój 
reflink i wynikających z tego wyników 
sprzedażowych.



Korzyści i najlepsze praktyki



JAK ZARABIAĆ  JESZCZE WIĘCEJ?

Bycie odnoszącym sukcesy partnerem nie jest tak trudne, jak mogłoby się 
wydawać. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dzięki którym osiągniesz 
sukces! 

1. Stwórz zakładkę „Narzędzia” na swojej stronie. 
2. Umieść banner promujący Elastyczny Web Hosting na swojej stronie. 
3. Korzystaj z mediów społecznościowych. 
4. Koniecznie napisz na nasz temat artykuł lub recenzję. 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to tutaj znajdziesz interesujące materiały  
do pobrania: https://dhosting.pl/biuro-prasowe.html#download. 

https://dhosting.pl/biuro-prasowe.html#download


ZAKŁADKA „NARZĘDZIA”

Bardzo dobrą drogą do promocji Elastycznego Web Hostingu i zarabiania  
na nim jest stworzenie zakładki „Narzędzia” na swojej stronie.  
Jest to szczególnie popularne wśród blogerów w Stanach Zjednoczonych, 
którzy polecają w niej konkretne narzędzia wraz z linkami afiliacyjnymi. 
Udowodniono, że jest to jedna z najskuteczniejszych dróg do promocji usług 
zewnętrznych i zarabianiu na nich. 

Nie inaczej robi Pat Flynn (The Smart Passive Income), jeden  
z najpopularniejszych blogerów w Stanach Zjednoczonych. Zachęcamy  
do inspiracji!

https://www.smartpassiveincome.com/resources/


BANNERY

Zamieszczenie bannerów na swojej stronie to również dobry sposób  
na promocję. Bannery możesz pobrać stąd:  
https://dhosting.pl/download/biuro-prasowe/banery.zip.

https://dhosting.pl/download/biuro-prasowe/banery.zip


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Jak pewnie wiesz, media społecznościowe mają obecnie ogromny wpływ  
na decyzje zakupowe klientów. Jeśli jeszcze w nich nie działasz, gorąco  
do tego zachęcamy. Zyskasz dostęp do nowych kanałów, dzięki którym 
dotrzesz do kolejnych czytelników i ostatecznie będziesz w stanie zachęcić 
ich do skorzystania z Elastycznego Web Hostingu. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Elastycznym Web Hostingu, możesz obejrzeć 
nasz film opisujący produkt: https://youtu.be/88qEOkMLI5w.

https://youtu.be/88qEOkMLI5w


TREŚCI

Każdy kiedyś spotkał się określeniem „Content is king”. Influencerzy 
wielokrotnie udowadniali, że jeśli dostarczasz swoim czytelnikom 
interesujące treści, współczynnik konwersji pnie się w górę. Ich poziom  
ma również pozytywny wpływ na pozycjonowanie. Jak przygotować 
odpowiednie treści na temat dhosting.pl? Oto kilka wskazówek. 

1. Wybierz wpadający w oko tytuł swojego artykułu. 
2. Opisz, czym jest dhosting.pl oraz Elastyczny Web Hosting i dlaczego 

polecasz tę usługę. 
3. Dodaj odpowiednie call to action linkujące do dhosting.pl przy 

wykorzystaniu Twojego unikalnego linka. 
4. Wykorzystaj zrzuty ekranu, żeby pokazać swoim czytelnikom jak łatwe jest 

stworzenie konta w dhosting.pl i w jaki sposób mogą przenieść swoje 
strony z serwerów naszej konkurencji. 

5. Podsumuj i przypomnij, dlaczego Elastyczny Web Hosting jest najlepszym 
wyborem.



PRZYKŁADY DOBRYCH TEKSTÓW

Poniżej znajdziesz krótką listę publikacji, którymi możesz się zainspirować: 

1. https://webroad.pl/inne/6506-elastyczny-web-hosting-recenzja 
2. https://www.tabletowo.pl/2017/06/08/przyspieszamy-tabletowo/ 
3. http://jaworowi.cz/elastyczny-hosting-i-serwer-dla-wordpress-od-dhosting-

test-4268.php 
4. https://hdtvpolska.com/dlaczego-warto-wybrac-dhosting-pl/

https://webroad.pl/inne/6506-elastyczny-web-hosting-recenzja
https://www.tabletowo.pl/2017/06/08/przyspieszamy-tabletowo/
http://jaworowi.cz/elastyczny-hosting-i-serwer-dla-wordpress-od-dhosting-test-4268.php
http://jaworowi.cz/elastyczny-hosting-i-serwer-dla-wordpress-od-dhosting-test-4268.php
https://hdtvpolska.com/dlaczego-warto-wybrac-dhosting-pl/


Zacznij zarabiać!



ZROBIŁEŚ  TO!

Gratulacje! Dotarłeś do końca przewodnika! Jeśli masz jakieś pytania, 
koniecznie się z nami skontaktuj.  

Chcemy mieć również pewność, że dostarczamy naszym partnerom wszelkie 
narzędzia i zasoby, których potrzebują, więc każda opinia jest dla nas 
ważna! :) 

Kontakt: https://dhosting.pl/kontakt.html.

https://dhosting.pl/kontakt.html


Wsparcie 24/7

Autorski dPanel

ELASTYCZNY WEB HOSTING
Dlaczego warto wybrać?

Unikalna usługa na skalę światową Najwyższa wydajność

Serwerowy sprzęt klasy enterprise Wydzielone wysokie zasoby podstawowe

Firma z ugruntowaną pozycją na rynku

Bezpłatna migracja Zaufało nam ponad 30 000 klientów

WSPIERAMY: DARMOWY I  WYDAJNY CACHE


