
Exkluzivní, inovativní know-how v oblasti audio exkurzí

 Mobilní aplikace QuestinTour je originální průvodce
S námi bude exkurze nezapomenutelným zážitkem 

Náš online průvodce je ten nejlepší způsob, jak poznat úchvatná města s tisíciletou historií

QUESTINTOUR S.R.O. 
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EXKURZE V MOBILNÍ 
APLIKACI

Co je to quest-exkurze, a v čem 
spočívá unikátnost nabízené služby
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PRŮLOMOVÝ FORMÁT EXKURZÍ 
Potřebujete pouze telefon s nainstalovanou mobilní aplikací QuestinTour.  

Není nutné připojení k internetu.

Exkurze je…

AUDIO PRŮVODCE EXKURZE S PRŮVODCEM QUEST- FORMA HRY

Originální autorské scénáře 
namluvené profesionálními 
herci v doprovodu  hudby, 

která vytváří 
nezapomenutelnou 

atmosféru. To vše dělá naše 
exkurze unikátními.

Virtuální průvodce Vás 
provede exkurzí formou 

questu, kombinující poznávací 
exkurzi, vzrušující quest a 

napínavé audio divadlo. Naši 
virtuální průvodci Vás 

nenechají zabloudit a rozhodně 
se s nimi nebudete nudit.

Наши виртуальные гиды не 

Informace jsou získávány 
prostřednictvím hry: nejen 
posloucháte, ale také řešíte 
hádanky a různé rébusy, za 

které získáváte body.
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PROČ JE NAŠE EXKURZE TAK VÝJIMEČNÁ?

Flexibilní k Vašim časovým možnostem, naše exkurze jsou zcela nezávislé. Vy 
sami si vybíráte čas začátku exkurze. Začít můžete kdykoliv 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 
Komfortní tempo. Prohlídku lze v průběhu přerušit. Můžete například 
relaxovat, dát si kávu nebo se v restauraci zastavit na oběd. A pokud Vám 
nebude přát počasí nebo se Vám udělá nevolno, můžete prohlídku přerušit  
a pokračovat v ní další den.
Kreativní přístup, originální autorské scénáře namluvené profesionálními herci  
v doprovodu  hudby, která vytváří nezapomenutelnou atmosféru . To vše dělá 
naše exkurze výjimečnými. 
Exkurzi můžete absolvovat se svým týmem. Například s rodinou, kamarády 
nebo kolegy. Bez cizích lidí.

Možnost soutěžení s ostatními tými. Chcete porovnat své výsledky? Na konci 
prohlídky zjistíte počet získaných bodů. Buďte velmi ostražití, bereme v úvahu 
správné odpovědi, počet využitých nápověd, ale také čas hledání.
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NAŠE PROHLÍDKY SE IDEÁLNĚ HODÍ PRO…

Pro turisty: Prohlídka je naplánována, tudíž nemusíte sami vymýšlet trasu. S naší 
aplikací se určitě neztratíte.
Pro rodiny: Nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu. A co je nejdůležitější, 
můžete si kdykoliv udělat přestávku a poté v prohlídce pokračovat.
Pro žáky a studenty: Učení historie je u nás snadné, zajímavé a zábavné. Není to 
lekce, je to hra.
Pro skupiny přátel: Je to opravdu zábavný a originální způsob, jak společně strávit 
čas. Můžete uspořádat soutěž.

Při oslavách: Můžete každého překvapit příjemným programem a strávit tak 
společný čas s potěšením.

Pro team buildingy a firemní akce: Neformální prostředí exkurze Vám pomůže 
lépe se navzájem poznat. V průběhu hry budete plnit úkoly, odpovídat na otázky 
nebo řešit hádanky, a tím získávat body za každou správnou odpověď. Na konci 
hry budou body sečteny a Vy zjistíte,  jak byli úspěšní jednotliví hráči.
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JAK TO CELÉ FUNGUJE

1. Výběr exkurze 
Vyberte si prohlídku. Při koupi více exkurzí získáte slevu.
2. Platba 
Plaťte pomocí PayPal, MasterCard, VISA, VISA Electron, MasterCard, 
Maestro, Diners Club nebo bankovním převodem.
3. Obdržení emailu 
Po zaplacení obdržíte e-mail s podrobnými informacemi a pokyny.

4. Stažení aplikace 
Stáhněte si aplikaci. Stačí otevřít App Store nebo Google Play (Play Store) a 
nainstalujete aplikaci zdarma. Aplikace funguje na smartphonu s operačním 
systémem Android nejméně 6,0 a iPhone s iOS ne nižším než 10.

5. Zažijte dobrodružnou atmosféru 
S námi se přiblížíte k historii. Projeví se tajemství měst a budete se cítit jako 
byste se vrátili do tajemné minulosti... Zakoupené exkurze můžete absolvovat po 
dobu 1 roku. Po zahájení exkurze budete mít na dokončení 5 dní.
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PARTNERSKÝ 
PROGRAM

Výhody spolupráce s naší 
společností
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JAK SE MŮŽETE STÁT NAŠÍM PARTNEREM?

Partnerský program je určen pro fyzické i právnické osoby. 
Přímo na webových stránkách nabízíme registraci jednotlivců a malých společností v 
partnerském programu:
https://www.questintour.com/affiliate_program_terms/

Identifikace zákazníka: Stačí zaslat klientovi odkaz na web s vaší jedinečnou adresou 
(URL) z vašeho osobního účtu. Ihned poté, co zákazník zakoupí exkurzi, peníze se 
objeví na Vašem účtu v online office.
Částka vyplacené odměny: Částka zaplacené odměny - 10% z částky prodeje. Tuto 
provizi vyplácíme nejen z prvního nákupu, ale také z následných nákupů klienta, který 
patří pod určitého partnera.
Jak nalákat klienta: Ve svém účtu najdete kód s 5% slevou na první nákup klienta. 
Tento kód lze zaslat zákazníkům spolu s vaším odkazem. 
Jak dostanete provizi: Minimální částka pro zaslání je 40 €.

Právnické osoby* 
Podrobné informace o tomto bodu jsou uvedeny na následujících slidech.
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VÝHODY SPOLUPRÁCE S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

Jedinečnost: Služby nabízené společností jsou unikátní. Jedná se o exkluzivní a 
inovativní know-how v oblasti audio exkurzí.

Profesionalita: Na tvorbě exkurzí pracuje velký tým profesionálů v podání nejlepších 
průvodců, scénáristů, zvukových studií, marketologů, obchodníků, programátorů, 
fotografů, designérů a umělců.

Garance kvality: Všechny exkurze byly podrobeny pečlivému testování a fyzické 
kontroly v terénu.

Potenciál: Společnost se stále rozvíjí a pracuje na zlepšování kvality nabízených služeb.

Sortiment: Neustálá práce na rozšiřování nabízených služeb a s tím související vývoj a 
realizace nových exkurzí po celé České republice a dalších evropských zemích. Do 
budoucna plánujeme další služby a výhody pro klienty a partnery. Máme v úmyslu také 
přidat další jazykové verze exkurzí. V současnosti nabízíme exkurze v ruském nebo 
anglickém jazyce.
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ALGORITMUS PRÁCE S 
PARTNERY

Informace pro partnery a příklady 
výpočtu provizí
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DODATEČNÉ INFORMACE PRO PARTNERY

Partneři nevkládají do společnosti žádné zálohy na služby
Od partnerů nejsou vyžadovány žádné investice
Partneři pro prodej klientům využívají zdroje společnosti, tedy webové stránky 
www.questintour.com a mobilní aplikaci QuestinTour
Celý prodejní systém a dodávka služeb jsou automatizované. Partneři nemusí tento proces 
sledovat. Vše funguje automaticky.
Partneři nenesou žádná rizika, společnost přebírá veškerou odpovědnost za poskytování služeb 
zakoupených klientem
Společnost svým partnerům nekonkuruje. Práce s partnery je prováděna na základě slevových 
kódů. Systém slevových kódů je další pobídkou pro klienta k nákupu služby od partnera, a nikoli 
přímo z webových stránek společnosti. Klient tedy bude mít v budoucnu zájem o koupi služeb 
společnosti od partnera pomocí slevových kódů poskytovaných právě partnerem.
Flexibilní systém poskytování slev na službu konečnému zákazníkovi. Vy rozhodujete, jaké 
procento slevy klientovi poskytnete.
Výhodný systém provizí, který se odvíjí od sumy prodejů partnera za účetní měsíc
Možnost dohodnout se na individuálním schématu spolupráce na žádost partnera. 
Provize se účtuje za každý aktuální měsíc se vyplácejí okamžitě do 25. dne následujícího měsíce
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ALGORITMUS PRÁCE S PARTNERY

1. Spolupráce mezi společností a partnery probíhá s návrhem smlouvy. Návrh smlouvy 
naleznete kliknutím na odkaz:  
https://www.questintour.com/agency_partner_program_agreement/

2. Po uzavření smlouvy poskytuje společnost partnerovi kupóny se slevou 5%, 10%, 15% 
nebo více na individuální žádost. 

3. Kupón poskytne partner klientovi za účelem nákupu naší služby. Zákazník samostatně 
kupuje exkurzi na stránkách společnosti s použitím poskytnutého slevového kupónu.

4. Kupón je identifikace při výpočtu provize z prodeje partnera.
5. V případě, že očekáváte prodej nižší než 1 000 EUR za měsíc, doporučujeme využít 

registraci partnera na našem webu. Je určena pro využití fyzickými i právnickými 
osobami. Všechny informace se dozvíte na našem webu:  
https://dev.questintour.com/ru/affiliate_program_terms/ 
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JAK SE VYPOČÍTÁVAJÍ PARTNERSKÉ PROVIZE

Provize je vyúčtována partnerovi v závislosti od sumy skutečně prodaných exkurzí během 
účetního měsíce. Partnerům jsou poskytovány informace o výši objednávek placených 
zákazníky.
Doba splatnosti provize je sjednána individuálně na základě smlouvy, nejdéle však do 25. 
dne v měsíci  za předchozí měsíc. Na žádost partnera bude poskytnuta provizní listina.
Poskytnutý slevový kupón je dodatečný, pokud zákazník využil jakoukoli slevu 
poskytnutou na stránce společnosti. To znamená, že s využitím Vašich služeb klient získá 
dodatečné výhody a bude mít zájem v nákupu exkurzí v návaznosti na použití Vašeho 
slevového kupónu.
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PŘÍKLADY VÝPOČTU PROVIZÍ

Příklad:
Klient zakoupil exkurzi „The Old Town. Mystery of the Professor“ pro 3 zařízení (pro 3 osoby). Společnost 
zároveň poskytuje zákazníkovi 10% slevu. Zákazník při nákupu exkurze použil dodatečný kupón na 15% slevu 
poskytnutou partnerem.

Částka z prodeje činila:
3 x 38 EUR = 114 EUR - 10% sleva na firemní stránce pro 3 zařízení = 103 EUR, současně využil 15% slevový 
kupón obdržený od partnera.
Celkem: 103 EUR - 15% slevový kupón = 88 EUR
Od této částky (88 EUR) bude účtována provize na základě fakticky prodaných exkurzí v průběhu účetního 
měsíce.
Počet prodaných exkurzí za měsíc Procento vyplacených provizí 
Od 1000 - 2500 EUR 20 %
2500 - 4000 EUR 25 %
4000 - 5500 EUR 30 %
5500 - 7000 EUR 35 %
7000 - 8500 EUR 40 %
8500 - 10 000 EUR 45 %
od 10 000 EUR 45% a výše (na základě individuální domluvy)
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PŘÍKLADY VÝPOČTU PROVIZÍ
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ZPĚTNÁ VAZBA

Všem potencionálním partnerům nabízíme podrobně se seznámit s informacemi na webu 
společnosti:
https://www.questintour.com/affiliate_program_terms/ 

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese: 
info@questintour.com 
nebo mobilním čísle: +420 773 785 068 (Viber, WhatsApp)
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