
 
 

Diretrizes aos Afiliados 
_______________________________________ 

 
Como afiliado do OMGYES você é um representante de nossa causa, 
mensagem e visão! Por favor, tenha isso em mente quando considerar o que, 
como e quando postar. Postagens e tráfego serão monitorados para garantir 
que você, como um afiliado OMGYes, está seguindo essas diretrizes. 
 

Todas postagens, comentários e endossos dos afiliados devem seguir o 
seguinte: 
 

Discurso Civil 
O OMGYES é uma maneira inteiramente nova para explorar o prazer sexual das 
mulheres, revelado como o primeiro no seu tipo de pesquisa.  

• Não é uma receita, dá aos homens, mulheres e casais ferramentas para 
explorar 

o Especificamente, não é um local para "homens que não sabem o 
que estão fazendo". 

• Não é para iniciantes, é para qualquer um que quer tornar uma grande 
coisa ainda melhor 

• É para casais e mulheres usarem por conta própria 
• O OMGYes foi criado com o entendimento de que o corpo e as 

preferências de cada mulher são diferentes e não existe uma única coisa 
que funcionará para todos. 

 

Positividade Sexual 
Deve manter uma natureza sexual positiva e, acima de tudo, sem julgamentos - 
Não endossamos quaisquer práticas sexuais sobre outras, e nosso produto é 
uma ferramenta para exploração, não uma receita médica. 

  
Inclusão 

• Seja inclusivo - de (mas sem limitação) raça, idade, sexo, identidade de 
gênero, etnia, religião, tipo de corpo ou orientação sexual. 



• Tenha em mente que nossos usuários são aproximadamente metade 
homens e metade mulheres, por isso é importante ser respeitoso com as 
práticas sexuais de todos os sexos, gêneros e apresentações de gênero 
de um afiliado.  
 

Legalidade 

• Não incluir qualquer conteúdo protegido por acesso pago, contendo 
logins ou avaliação gratuita além da avaliação gratuita já oferecida pelo 
produto. 

• Nenhuma alteração dos links de afiliado que lhe foram atribuídos 
• Não conter qualquer publicidade falsa - positiva ou negativa. Por 

exemplo, "O OMGYES garante o seu orgasmo!" 
• Não ser considerado spam e-mail. Por exemplo, o envio para pessoas 

que não aderiram, o envio de grandes quantidades de e-mails várias 
vezes ao dia, etc. Reconhecemos que as listas de e-mail podem ser uma 
ferramenta realmente eficaz para alcançar seus seguidores; apenas 
queremos ter certeza de que a correspondência não seja vista como 
spam ou indesejada pelo destinatário. 

 
Reservamo-nos o direito de recusar a aceitação ou cancelar uma conta de 
afiliado a qualquer momento, se determinarmos que seu site ou tática de 
promoção não segue essas orientações ou inclua conteúdo censurável e/ou 
utilize táticas de black hat SEO. 
 

 


