
Processbeskrivning
Ambassadörsrollen på Gigoxo - 2022



Om rollen

• Utöka eller använd ditt 
kontaktnätverks fulla potential

• För fristående företag och 
privatpersoner (egenanställda)

• Kompetensförmedling inom B2B, 
B2C och C2C tillsammans med 
Gigoxo.

• Erhåll ersättning i två delar.

• Kostnadsfritt.



Hur blir jag en 
ambassadör på 
Gigoxo?

1. Inneha ett aktivt medlemskap. 
Medlemsvillkor-2022.pdf 
(gigoxo.se)

2. Inneha en huvudsaklig 
sysselsättning som inte kan 
förväxlas eller konkurrera med 
arbetsuppgifter som 
ambassadörsrollen infriar.

https://gigoxo.se/wp-content/uploads/2022/02/Medlemsvillkor-2022.pdf


Välj enkel process för:
Output – eget arbete
• Använd befintliga formulär inom 

Gigoxo’s inbound marketing strategi

Input från Gigoxo
• Övervaka processen via din egen 

epost

Utfall
• Vid registrering erhåll ersättning
• Vid matchning erhåll ersättning

Välj utökad process för:
Output – eget arbete
• Skapa dina egna förutsättningar till 

matchning.
• Använd befintliga eller skapa formulär, 

pipelines, målsidor och undersökningar 
inom Gigoxo’s inbound marketing strategi

Input från Gigoxo
• Övervaka processen via din egen epost 

samt via medlemskonto där 
kompetensbehov och arbetspass skapas.

Utfall
• Vid registrering erhåll ersättning
• Vid matchning erhåll ersättning

Omfattning



Förväntningar och 
åtaganden – för en 

lyckad process

• Transparent, samförstånd och lojalitet.

• Utveckla och bearbeta aktuellt arbetsområde, med syfte att 
generera kvalificerade medlemmar som aktivt använder de 
tjänster som förmedlas där.

• Gigoxo ombesörjer system för hantering av Ambassadörens 
förmedlade beställare, leverantör och/eller kandidat samt 
efterföljande processer inom bemanning, rekrytering 
och/eller inköp.



Ersättningsnivåer
Om inget annat är särskilt
överenskommet, utbetalas
ersättning till ambassadör enligt
nedan:

1. Vid beviljad medlemsregistrering 
av potentiell medlem i form av 
företag eller privatperson som 
Ambassadör förmedlar till 
Gigoxo.

2. I samband med att av 
Ambassadörens förmedlade 
medlem vars segmentering 
överensstämmer med annan 
medlem och matchning sker. 



Låter det intressant eller
vill du veta mer?

Maila oss hej@gigoxo.se

Ring oss 0171 411 200

Boka möte med oss Möteslänk

Besök oss Norr Mälarstrand 100 Nb, 112 35 Stockholm

Länk till Spontanansökan Ambassadörsrollen_2022_formulär

mailto:hej@gigoxo.se
https://meetings.hubspot.com/gigoxo-ab/foretagspresentation
https://share.hsforms.com/1vpOkmJxmT9G9hbwy0xZkFg5bziq

