
MANUAL BÁSICO
Guia básico para uso da plataforma, acompanhamento de

resultados e extração de materiais de divulgação.



PÁGINA INICIAL: www.afilio.com.br

O cadastro pode ser feito na parte superior direita do site



CADASTRO

Após se cadastrar, você terá acesso à Plataforma Afilio.



LOGIN

Após se cadastrar, você terá acesso à Plataforma Afilio através do menu LOGIN.



LOGIN

Caso já possua um cadastro, basta informar os seus dados de acesso.



PÁGINA INICIAL DOS AFILIADOS

Nesta página, você pode acessar diversas áreas da Plataforma.



A MINHA CONTA            GERENCIAR MEUS SITES

Nesta seção, você pode adicionar seus sites ou páginas para 
solicitar aprovação nas Campanhas.



GERENCIAR MEUS SITES             ADICIONAR NOVO SITE

Após ter seu site aprovado, você terá acesso às campanhas para pedir Solicitação.



CAMPANHAS              TODAS AS CAMPANHAS

Nesta seção, dentro de campanhas, você pode solicitar 
participação para divulgar diversos anunciantes.



CAMPANHAS              MINHAS CAMPANHAS

Na seção de “Minhas Campanhas”, você pode ver as campanhas que 
estiver ativa, pendente ou recusada para divulgação.



A MINHA CONTA              MINHAS INFORMAÇÕES

Na seção de “Minhas Informações”, você pode colocar informações 
pessoais e de pagamento.



GERADOR DE DEEPLINK

Através do gerador de deeplink, você pode criar links para páginas específicas dos anunciantes 
que estiverem aprovados. Para baixar o gerador, basta acessar este link: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/afilio-deeplink/icgkiblienedhjkacebllakdmehajmoe?
utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog



GERADOR DE DEEPLINK - COMO USAR

Para gerar deeplink pelo gerador, basta inserir seu token, a� id e site id. caso
não saiba essas informações, basta entrar em contato com um 

representante da Afilio.



GERADOR DE DEEPLINK - FUNCIONAMENTO

Basta entrar organicamente (Digitando no Google), ou digitando na barra de navegação. 
Na página do produto que deseja veicular, clique na ferramenta de deeplink.



Basta copiar o link gerado. Todos os usuários que comprarem através desse link, 
renderão uma comissão a você, que varia de campanha para campanha. Os 

resultados podem ser acompanhados em Faturamento       Meus Pagamentos. 

GERADOR DE DEEPLINK - FUNCIONAMENTO



ESTATÍSTICAS            PERÍODO

Na seção de período, você pode acompanhar seus resultados por 
campanha e por data.



FATURAMENTO            MEUS PAGAMENTOS

Nesta seção, você pode acompanhar seus ganhos disponíveis para retirada.
Vale lembrar que o valor disponível para saque estará no bloco azul.



Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato através do 

e-mail: contato@afil.io

AGORA VOCÊ JÁ PODE DIVULGAR OS SEUS LINKS E COLETAR OS GANHOS!

(21) 2244-8888  (11) 3294-7958

Obrigado por escolher a Afilio!


