Către:
Bursa de Valori București
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Raport curent nr. 1/ 2020
Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piața si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de
piață.
Data raportului

17.12.2020

Denumirea societății

2Performant Network S.A.

Sediul social

București, str. Vulturilor, nr. 98, et. 10, sector 3

Telefon

+40721.159.025

Cod Unic de Înregistrare

26405652

Nr. Reg. Com.

J40/493/2010

Capital social subscris și vărsat

105.442,6 lei

Număr de acțiuni

1.054.426

Piața de tranzacționare

SMT AeRO Premium, simbol 2P

Evenimente importante de raportat:
2Performant Network S.A. informează investitorii despre înregistrarea de clienți noi în luna decembrie
2020. Astfel, în această lună, 24 de magazine online au devenit clienți ai produsului de marketing afiliat
din cadrul platformei de marketing afiliat și influencer marketing 2Performant.com.
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Două dintre brandurile care au intrat în afiliere luna aceasta sunt Auchan (magazinul online auchan.ro) și
Asus (asusromania.ro). Auchan.ro plătește un comision de 4% la vânzare către afiliați, în timp ce
comisionul Asus este de 3%.
Conform modelului de business 2Performant, clienții plătesc:
●
●
●
●

O taxă de set-up
Un abonament lunar pentru accesul la platformă și pentru asistență
Un comision la vânzare către 2Performant (în medie, 2% din valoarea vânzărilor generate)
Un comision la vânzare către afiliați declarat public în cadrul platformei

Intrarea noilor clienți în 2Performant.com reprezintă o nouă oportunitate pentru afiliații din platformă de
a genera vânzări și implicit venituri pentru ei și pentru 2Performant.

2PERFORMANT NETWORK S.A.
Dorin Boerescu
CEO și acționar principal
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