BLIV EN AF VORES AFFILIATES ALLEREDE I DAG
DET HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE AT GENERERE TRAFIK OG ØGE DIN INDTJENING!

VORES SIDER:
BingoSjov.dk
BalletBingo.dk
BingoSlottet.dk

Vores indgangsvinkel til alle 3 sider er at skabe et rigtigt stærkt kasino, med det største og mest
eksklusive udvalg af spilleautomater. Vi har en meget personlig tilgang til vores spillere og uden
tvivl Danmarks bedste VIP- og Kundeservice. Når man først er begyndt at spille på en af vores
sider, så behøver man ikke andre sider.

FORDELE FOR DIG SOM AFFILIATE:










Enkelt og gennemsigtigt affiliate system
Rev. share på 45%
Ingen negativ carry-over
Du udbetaler selv din indtjening hver måned via bank overførelse eller til Visa/MasterCard
Månedligt nyhedsbrev
Nem adgang til banner materiale
Vores helt unikke personlige tilgang til spillerne fordrer loyale spillere, hvilket sikre dig indtjening i
længere tid
Vi lancerede den første side i 2008
Vi tilbyder et godt produkt med respekt for spillerne

OPRET DIG PÅ DUAFFILIATES.COM ALLEREDE I DAG!

VI TILBYDER:
Danmarks bedste udvalg af spilleautomater – 500+ automater fra 11 forskellige udbydere
Vi har spil fra følgende spiludbydere: IGT, NetEnt, NYX, ELK, Next Gen, PnG, Chance Games, Side City,
Parlay, Scientific Games og Evolution (Live Casino).
Der er flere end 500 spil at vælge imellem og langt de fleste kan prøves for sjov inden man spiller for rigtige
penge.
Gratis at sætte penge ind og hæve
På vores sider er det gratis at sætte ind og hæve penge. Mange af vores konkurrenter tager penge for
dette, men det mener vi er forkert. Man betaler heller ikke ekstra, når man betaler for sine varer i det lokale
supermarked.
Spil flere spil samtidigt
Spillerne har mulighed for at spille helt op til 4 spil på samme tid. Vælges denne mulighed deles skærmen
op så spilleren kan se alle spil på samme tid.
Ingame deposit
Vi har gjort det nemt for spillerne at indbetale, mens de spiller, uden at de skal gå ud af det spil de er i gang
med. Funktionen Ingame deposit er tilgængelig for alle spilleautomater.
Let at finde favorit spil med Favorit funktion
Vi har desuden en Favorit funktion til spillerne, så de kan tilføje deres foretrukne spil til en favoritliste, så de
nemt kan finde det igen.

Velkomstkampagner og spændende kampagner HVER måned
Vi har en fast velkomstkampagne på BingoSjov.dk, hvor spilleren får 100 gratis spins på det populære
NetEnt spil Starburst + 200% bonus på den 1. indbetaling op til 1.000 kr. bonus.
Hver måned vil du som affiliate modtage vores nyhedsbrev med beskrivelser og bannere på aktuelle
kampagner, der starter i den efterfølgende måned. Så er det nemt at generere ekstra trafik på baggrund af
kampagnerne.
Vi har dagligt nye kampagner.

Bingo Quiz – kun hos os
BingoQuiz er et helt unikt spil som kun findes på vores sider. Det er en gættekonkurrence med et bingospil
som underholdningsdel. I BingoQuiz skal man svare rigtigt på et spørgsmål for at kunne tiltage i
bingospillet. Spilleren betaler en indsats, når spilleren svarer på et spørgsmål. Svarer man rigtigt, får man
en bingoplade i spillet. Svarer man forkert, kan man for en ny indsats svare igen på det samme spørgsmål.
Der er danske Chat Værter og man kan chatte med de andre spillere. De danske Chat Værter laver hver
time Chatspil, hvor man kan vinde kontanter.

Gratis Bingo
Vi tilbyder også gratis bingo med kontante præmier. Lige nu kan spillerne spille gratis med hver dag fra kl.
20-21. 10 kr. for 1 række, 20 kr. for 2 rækker og 30 kr. for fuld plade.
Ekstrapræmier for op til 30.000 kr. - Hver dag!
Får en spiller bingo på fuld plade som den eneste i et af spillene, har spilleren mulighed for at indkassere
en ekstrapræmie på mellem 150 kr. - 5.000 kr. (Der kan maksimalt udbetales 5.000 kr. i ekstrapræmie pr.
spilkonto pr. dag)
Spillerne bestemmer selv, hvor stor ekstrapræmien skal være:


Indbetales der mellem 150 - 499 kr. og spilles der for minimum 1000 kr. på selve dagen frem til kl.
20, vindes 150 kr. i ekstrapræmie.



Indbetales der mellem 500 - 999 kr. og spilles der for minimum 2000 kr. på selve dagen frem til kl.
20, vindes der 300 kr. i ekstrapræmie.



Indbetales der mellem 1.000 kr. - 4.999 kr. og spilles der for minimum 5.000 kr. på selve dagen frem
til kl. 20, vindes der 1.000 kr. i ekstrapræmie.



Indbetales der 5.000 kr. eller derover og spilles der for minimum 10.000 kr. på selve dagen frem til
kl. 20, vindes der 5.000 kr. i ekstrapræmie.

Danmarks bedste VIP- og Kundeservice
Vi har en helt unik og personlig tilgang til vores spillere i forhold til andre kasino sider. Vi tror på personlig
kontakt frem for kun e-mail. Vores kunder kan derfor kontakte os på telefon (hos mange af vores
konkurrenter er dette ikke muligt), Live chat og e-mail.
Dette har resulteret i et meget personligt forhold til spillerne og de ringer selv ind for at dele gode og dårlige
begivenheder – ikke nødvendigvis relateret til spil. Alle henvendelser bliver besvaret inden for 1 time i vores
åbningstid og ellers inden for 24 timer.

Loyalitets point
Spilleren optjener point hver gang der satses i et spil. Disse kan udbetales som kontanter. På den måde
belønner vi alle vores spillere men dem som er mest loyale og spiller meget bliver belønnet mest. Det
synes vi er en fair tilgang.

Rigtigt godt mobil site
Alle 3 sider findes selvfølgelig også i en mobil version så vi er tilgængelige for alle uanset om de sidder
hjemme i sofaen eller er på farten.

OPRET DIG PÅ DUAFFILIATES.COM ALLEREDE I DAG!

