Vastaa kyselyihin ja tienaa netissä!
Haluatko ansaita vastaamalla kyselyihin? Palkintokyselyn kautta voit tienata helposti rahaa omilla
mielipiteilläsi! Ehkäpä haaveilet lisätuloista vaikka opintojen oheen tai äitiysvapaata ilahduttamaan. Jos
sinulla on hieman aikaa vastata kyselyihin netissä, voi lunastaa itsellesi helposti käteistä rahaa!
Saat kyselyt suoraan sähköpostiisi ja voit valita juuri itsellesi sopivan tahdin kyselyille. Jokaisesta
vastaamastasi kyselystä saat rahaa suoraan palkkiotilillesi! Tienattuasi kyselyillä vähintään 10 euroa, voit
lunastaa rahat itsellesi.
Näin ansaitset rahaa kyselyihin vastaamalla:
1. Liity ensin jäseneksi Palkintokysely.fi-paneeliin ja muista vahvistaa rekisteröitymisesi sähköpostin
kautta.
2. Kyselyt saapuvat sähköpostiisi ja pääset vastaamaan suoraan sähköpostilinkin kautta. Vinkki: kun
täytät profiilisi mahdollisimman hyvin, saat todennäköisemmin juuri sinulle sopivia kyselyitä!
3. Vastaa kyselyihin ja lunasta rahat itsellesi vaikkapa Paypalilla!

Aloita ansaitseminen heti!
Palkintokyselyn kyselyihin osallistumalla alat oikeasti tienata heti ensimmäisestä kysymyksestä lähtien!
Toisin kuin monissa muissa kyselyfoorumeissa, Palkintokyselyn avulla voit saada palkkiot ihan oikeasti
rahana etkä turhina koriste-esineinä! Kyselyissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia ja kaikki mielipiteet ovat
rahanarvoisia.
Sen lisäksi, että saat kyselyistä palkkioita, saat todella myös oman äänesi kuuluville ja pääset vaikuttamaan
asioihin. Kyselyt voivat koskea oikeastaan ihan mitä vain alkaen jäätelönsyöntitottumuksistasi aina
vakuutusasioihin asti. Kaikki kyselyt toteutetaan aina täysin luottamuksellisesti eivätkä vastaukset ole
yhdistettävissä sinuun. Näissä kyselyissä ei siis tarvitse ujostella, vaan voit päästää sisäisen kriitikkosi
valloilleen.

Tienaa vaikka bussimatkalla!
Käytännössä kyselyt toimivat siten, että saat aina sähköpostiisi ilmoituksen uudesta kyselystä, johon voit
ottaa osaa. Sähköpostiviestissä on sinulle heti suoralinkki, jonka kautta pääset turvallisesti siirtymään
kyselyyn. Voit osallistua myös kännykällä kyselyihin, mutta jotkin kyselyistä saattavat vaatia tietokoneen
käyttöä. Voit siis vastata kyselyyn vaikka junamatkalla tai vaikka keskellä yötä. Kaikkien kyselyiden
täyttäminen on täysin luottamuksellista, eikä tietojasi voida yhdistää käyttäjäprofiiliisi.
Kyselyn päätyttyä, korvaus lisätään Palkintokyselyn arvotilillesi. Kirjautumalla profiiliisi, näet aina
ajankohtaisen palkkiotilanteesi. Profiilia kannattaa ehdottomasti pitää ajan tasalla ja täyttää kaikki pyydetyt
tiedot, jotta varmistat juuri sinulle sopivimmat kyselyt! Profiilisi kautta voit myös ilmoittaa, mikä määrä
kyselyitä olisi sinulle sopiva, joten voit helposti itse vaikuttaa palkkioittesi määrään!

Lunasta palkkiot käteiseksi!
Kun olet tienannut ensimmäiset 10 euroa kyselyillä, voit helposti muuttaa palkkiosi käteiseksi – tai
halutessasi voit valita myös näppärän lahjakortin! Saat rahat käyttöösi helposti käteisenä maksunvälittäjä
Paypalin kautta. Tarvitset siis tilisiirtoa varten oman Paypal-tilin, jonka voit helposti perustaa osoitteessa
www.paypal.com. PayPal veloittaa kahden prosentin toimitusmaksun rahansiirrosta.
Jos haluat mieluummin palkkiosi lahjakortin muodossa, voit valita maksutavaksi erittäin monipuolisin
Superlahjakortin. Superlahjakortilla voit ostaa esimerkiksi elämyksiä, muotia, vaatteita, designia, koruja ja
urheilutuotteita. Enemmän tietoja Superlahjakortista ja paikoista, joissa se käy, löydät osoitteesta:
www.presentcard.fi.

