
Partner Olarak Ayrıcalıklar Ve Detaylar > 

 

1. Kupon Kodu & Para Kazanma 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Evet 

Kupon kodları her Partnere özel bir şekilde verilen ve para kazanabileceği 
bir sistemdir. Bu kupon kodları ile alakalı detaylar Partner Panelinde 
gösterilmektedir. Kupon kodu kullanıldıkça sözleşmede belirtilmiş tutar 
kadar para kazanabilir bu tutar sonralardan değişip artabilir. 

 

2. Bazı Ürünleri Ücretsiz Edinme 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Evet 

Bazı ürünler Partnerlere ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır bunları 
indirebilirler ve müşterilerin yararlanabildiği tüm ayrıcalıklardan onlarda 
yararlanabilirler. 

 

3. Discord’da Partner Rolü 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Discord üzerinde Partner rolünü edinebilirsiniz bunun için kanalınızı 
hesabınıza bağlamış ve bir profil fotoğrafı koymuş olmanız gerekmektedir. 

 

 

 



4. Topluluk Rozetini/Rolünü Edinme 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Store Of ExWeiv üzerindeki topluluk sayfasında herkesin görebileceği 
“Partner” rolünü her Partnere veririz bunun için yapmanız gereken bir şey 
yok. 

 

5. Partner Paneline Erişim 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Her Partner Partner Paneline erişebilir fakat erişebileceği bazı sayfalar fark 
edebilir bunun sebebi diğer ayrıcalıkların her Partnere uygulanmamasıdır. 
Fakat kalan her şey neredeyse aynıdır. 

 

6. Özel Destek 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : 2,3,4,5 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Teknik problemlerinizi çözmenize yardımcı olacak bir ekibimiz var bu ekip 
size anında yardımcı olamasada en kısa sürede yardım edecektir. Özel 
destek sağlanırken zaman zaman Discord gibi platformlar kullanılabilir. 

 

 

 

 

 



7. Aylık Özel Toplantı 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : 3,4,5 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Partnerlerimiz bizlerle beraber her ay kanallarını geliştirmeye yönelik 
maksimum 1 saat süren bir toplantı yapabilirler burada soracakları soruları 
cevaplarız ve neler yapabileceklerinden bahsederiz. 

 

8. Aylık Özel Podcast 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Partnerlerimiz bizlerden her ay bir Podcast talep edebilirler bu Podcast 
maksimum 1 saat uzunluğunda olacaktır fakat daha kısa isterseniz bunu 
seçebilirsiniz. Bu podcast kanalınızı analiz edip neler yapabileceğinizden 
bahsettiğimiz bir podcasttir ve size mail yoluyla ulaştırılır. 

 

9. Örnek Kanal Olarak Kullanılma 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : 3,4,5 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Bazı içeriklerimizde örnek olarak sizin kanalınızı kullanabiliriz bunu yaparken 
sizden izin alıp size bildiririz. Bu içeriklerde kanalınızın linkini veririz. 

 

 

 

 

 



10. Çekilişlere Sponsor Olarak Katılma 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : 4,5 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Yapılan çekilişlerden takip edilmesi zorunlu kılınan bir hesap olabilirsiniz. Bu 
her çekilişte yapılan bir şey değildir. Arada sırada yapılan bazı çekilişlerde 
rastgele bir Partneri bu şekilde çekilişe ekleriz bunu yaparken sizden izin 
alırız. 

 

11. Beta Testleri 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : Tümü 

-Ekstra Derecelendirme : Hayır 

Bazı özellikleri yayınlamadan önce Partnerlere özel bir şekilde sunarız ve 
onlardan görüşlerini bildirmelerini isteriz. Bu özellikler BETA’dan çıkarken 
Partnerlerin görüşlerine göre tekrar düzenlenir. 

 

12. Market (Henüz Geçerli Bir Ayrıcalık Değil) 

-Geçerli Olduğu Seviyeler : 8,9,10 

-Ekstra Derecelendirme : Evet 

Bu sistem henüz yayınlanmamıştır tahminen 2021 yılının sonuna doğru 
yayınlanacaktır. Partnerlerin birçok ihtiyacını Store Of ExWeiv/Partner Of 
ExWeiv karşılar örneğin gezi kanalına sahip bir YouTuber’ın uçak/otobüs 
bileti. Oyun yayınları yapan bir yayıncının mikrofonu/kamerası gibi 
içeriklerinizle alakalı birçok ihtiyacınız için aylık kredinizi kullanarak ve bunu 
biriktirerek bizden ekipman veya benzeri birçok şey talep edebilirsiniz. 
Buradaki tek şart bunun içeriklerinizle alaklı olmasıdır. 

 


