Przelewy między Polską a Wielką Brytanią

Przewodnik Agenta

Zarabiaj nawet 500 funtów tygodniowo
jeden z naszych obecnych agentów w Peterborough zarabia około £1,758 miesięcznie

O firmie
TONIO® jest wiodącą w dziedzinie transakcji płatniczych instytucją
finansową, autoryzowaną przez Financial Conduct Authority. Od
ponad 11 lat służymy naszym klientom w zakresie przelewów
zagranicznych (Wielka Brytania - Polska). Działamy profesjonalnie,
skutecznie, zgodnie z obowiazujacym prawem oraz w najlepiej
rozumianym interesie swoich klientów.
• Data założenia 2004, zarejestrowana w Companies House for England & Wales pod
nr 51035590
• TONIO® jest Autoryzowaną Instytucją Płatniczą rejestrowaną w FCA (UK) pod nr
PSD/572541
• Jesteśmy licencjonowanym jednostką przesyłającą pieniądze HMC&E - nr 12181679
• Siedziba w Centrum Londyn: 85 Hatton Garden, LONDON EC1N 8JR
• Rejestracja Ochrony Danych Osobowych (ICO) - Z2965744
Dodatkowo firma oferuje również przelewy pieniężne B2B dla klientów biznesowych
oraz przelewy przez internet.
Planujemy rozwijanie wachlarza usług dla oddziału korporacyjnego oraz dalsze
rozszerzanie przekzów pieniężych dla środowisk polonijnych.
• Mamy ponad 60.000 lojalnych klientów
• Firma przesłała ponad 1.25 miliardów złotych
• Posiadamy 125 punktow agencyjnych, w wiekszości są to sklepy, biura turystyczne i
podobne działalności gospodarcze
• Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00 czasu
angielskiego.
• Cały nasz zespół jest dwujęzyczny (Polski/Angielski)
• Firma nie posiada żadnych długów, pożyczek, kredytów i jest prężna finansowo

Oferta
Usługi
• Transfery na konta złotówkowe do wsystkich banków w Polsce.
• Możliwość transferu gotówki na kartę Visa Prepaid
• Najtańsze transfery na konta walutowe (do odbioru już na drugi dzień).
• PLN/GBP transfery w kilka minut.

Korzyści
• Oferujemy współpracę na zasadach agencji w prawdzeniu punktu przyjmowania
przekazów pieniężnych do/z Polski.
• Jako wynagrodzenie będą Państwo otrzymawali 100% kwoty opłaty za przekazy na
konta złótowkowe. Niektórzy nasi agenci uzyskują nawet 500 funtów dodatkowego
dochodu.
• Standartowo wynosi ona £5 bez względu na kwotę przekazu na konto w PLN.
• Konkurencyjne kursy walut (lepsze niż w większości banków w Polsce).
• Prosta, szybka i bezpiczna procedura.

Jak zostać Agentem?
1

Konsulatacje

2

Dostarcz wymagane
dokumenty

3

Podpisz krótką umowę

4
5

Daj nam 1 dzień na zorg
anizowanie wszystkiego dla
ciebie: instalacja systemu,
materiały reklamowe, zapoznanie
z menedżerem, szkolenie
Możesz teraz rozpocząć
przelewanie pieniędzy do Polski
z TONIO®

Co zyskujesz będąc
Agentem TONIO?
• Najlepszy kurs wymiany GBP na rynku
przekazów
• Dedykowany Polsko-Angielsko języczny
team współracujący w celu uzuskania
pozytywnych wyników sprzedaży
• Wiarygodnego i stabilnego partnera w
biznesie
• Szybkie i niezawodne usługi transferów
pieniężnych na konta złotówkowe oraz
inne konta w głównych walutach świata
• Przekazy na konta GBP realizujemy
w trybie ekspresowym, pieniądze na
koncie odbiorcy na następny dzień
roboczy. Opłaty według kalkulatora
zamieszczonego na stronie tonio.co.uk.
• Wsparcie reklamowe: ulotki, naklejki,
plakaty A2 i inne gratis
• Internetowy system obsługi klienta
oraz szkolenie dla małych sklepów
w
przyjmowaniu
przekazów
za
pomocą formularzy papierowych bez
konieczności posiadania komputera
• Wysokie prowizje i stały dodatkowy
dochód średnio 500 GBP tygodniowo
(15 transakcji X 7 dni X £5 = £525)

• Możliwość ustalania własnych opłat:
wynagrodzenie = 100% opłaty na konta
złotówkowe
• Możliwość założenia agencji w 2
godziny bez żadnych kaucji, opłat czy
innych zabezpieczeń.
• Możliwość
podpisania
umowy
wyłączności na danym terenie.

Co sądzą o nas nasi agenci?
“Jak narazie jestem bardzo zadowolona.
Współpraca podoba mi sie o wiele
bardziej niż w poprzedniej firmie, z którą
współpracowałam, padoba mi sie prostota
i szybkość w systemie TONIO.”
Właścicielka Agencji Turystycznej
“JUMARO”, Peterborough

“Wszystko tak jak powinno być, klienci sie
nie skarżą. Nie mamy żadnych zastrzeżeń
co do współpracy”.

Właścicielka sklepu “POLKA”, Birmingham

“Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z
TONIO. W skali od 1 do 10, dałbym 10. Nie mam
żadnych zarzutów.”
Właściciel polskiego sklepu “Hanna”, Whitchurch

Kontakt i Wsparcie
Siedziba firmy

Godziny pracy

85 Hatton Garden

Poniedziałek-sobota 8:00 - 20:00

LONDON EC1N 8JR

Wielka Brytania

Polska (biuro)

Telefon: 020 70253680

Mobile: +48 535 440 520

Mobile: 079 47306077

E-mail: k.puchalska@tonio.co.uk

Fax: 020 72422009
E-mail: agent@tonio.co.uk

Zarabiaj nawet 500 funtów tygodniowo
jeden z naszych obecnych agentów w Peterborough zarabia oko o £1,758 mies cznie

