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MI AZ AZ AFFILIÁT
MARKETING?

ALAPOZVA TEHETSZ
SZERT BEVÉTELEKRE.
EGY AFFILIATE
EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
KÉT SZEREPLŐ
ÉRDEKELT; A
KERESKEDŐ ÉS A
KÖZVETÍTŐ.

A kereskedő felelős a termék gyártásáért, árazásáért
és a vásárlókhoz való eljuttatásáért. A kereskedő
számára az affiliate marketing egy vásárlószerzési
stratégia, az affiliate marketinges pedig az
értékesítést támogató partner.
Az affiliate marketinges gyakorlatilag egy közvetítő. Az
affiliate marketinges feladata a termék
népszerűsítése, az érdeklődők és végső soron
vásárlók szerzése. Bevételeit a segítségével eladott
termékek utáni jutalékokból kapja. Sokan a hőn
áhított passzív jövedelem forrásaként tekintenek az
affiliate marketingre.
Egy jól kialakított affiliát rendszer win-win a gyártónak,
kereskedőnek és az őt megjelenítő partnereknek is.
Zárt rendszere lévén biztonságos is.

Hogy néz ki ez
gyakorlatban?

Van egy jó honlapod,
amire kapsz tőlünk
bannerként képet.

Kapsz a kép mellé egy fix linket, egy un. affiliát linket, ami
méri az oldaladról hozzánk átérkező vásárlói aktivitást és
rögzíti a vásárlások összegszerű adatát. Más adatot a
vevőinkről nem fogsz látni, csak a vevők által elköltött összeg
utáni fix jutalékod értékét. Ez egy változó forint összeg lesz.

Minél többen kattintanak át tőled
hozzánk és költenek el pénzt,
neked annál több passzív
bevételed lesz. Más dolgod nem is
lesz, mint kiszámlázni felénk a
jutalékod értékét.
Mint a rakétra úgy kilőhetsz
bevételi oldalon, ha ajánlasz minket
az oldaladon, akár több felületen is.

Gyakorlati, üzleti
része
Egyrészt neked számlaképesnek kell lenni. Mivel a bevételed az
után kapod meg tőlünk jutalék formában, hogy nálunk
vásárolnak a tőled átérkező oldallátogatók, így minden
digitálisan, egy zárt rendszeren belül történik és így a kifizetést is
csak a jogszabályoknak megfelelően tudjuk megtenni.
Ugyanígy egy affiliát rendszer teljesen zárt. Onnantól, hogy
megkaptad a saját speciális URL linkedet, onnantól se te és se
mi nem tudunk belenyúlni. Ez véd mindkettőnket. A rendszer
méri a látogatásból érkező vásárlókat, a kosárértékük alapján
minden teljesített rendelés után megkapod azt a jutalékot,
amiben megállapodtunk.
Nincsenek rejtett dolgok, apróbetűs részek. A rendszert te is
látod, mi is, láthatod hozott-e neked bevételt vagy hogy állsz.

Mennyi bevétel
várható?

Erre a legnehezebb válaszolni. Mivel attól is függ,
milyenek az olvasóid, oldallátogatóid,
gasztrobloggerként a recepted vagy
kertészbloggerként a cikked stb...így nagyban függ ez
a vásárlói kedvtől is. Szezonálisan is eltérőek a
vásárlókedvek.
A bevételek minden webshopban az év utolsó, un.
karácsonyi hajrájában termelődnek szinte a legtöbb
esetben, ami szeptembertől-decemberig mutatkozik
meg. Nagy forgalmú hónapok a tavasziak is például.
De inkább függ tőled és az oldaladtól: mennyire
sokszor teszed ki az ajánlót, mennyire van jó helyen a
banner, mennyire van eldugva az oldalba, netán
minden oldal alján ott van-e? Mennyi a havi olvasód? A
nagy számok törvénye alapján ez egy jól működő
passzív bevételi forrás lehet.

Hogyan működik
még egy affiliát
link?
A linket bárkinek átküldheted. Ha például egy barátod rendelne
tőlünk, akkor átküldöd neki a linked és a vásárlása után is kapod
a jutalékot (már ha számlaképes vagy...mert mindent legálisan
kell csinálni).
A linkből készíthetünk neked QR-kódot, amivel szintén egy
rendezvényen is vagánykodhatsz és így kiajánlhatod, ha onnan
is érkezik vásárlás, akkor tiéd a jutalék!
De akkor miért is nem MLM ez? Mert ez nem MLM. Nincs
túlárazott terméksereg, nem kötelező az ismerőseidet
hivogatnod és ilyesmi. Ez egy üzletileg is korrekt egymás
partnerségén és win-win elvén működő rendszer. Nem
pontokat gyűjtesz, amit levásárolhatsz, hanem forintot kapsz
minden vásárlás után.

Érdekel a rendszer?
Írj nekünk e-mailt az INFO@KERTPORTAL.HU
címre, jelezd, hogy csatlakoznál.
Küld át a weboldalad, ami akár egy sima blog.hu-s
oldal is lehet, nincs rendszerkövetelmény sem,
bármilyen honlapra kitehető alapvetően.
Visszaválaszolunk és megkérdezzük a
bannerméret-igényed, hogy milyen hirdetési
blokkokat vagy képet küldjünk és a mailcímeddel,
cégneveddel beregisztrálunk a rendszerünkbe és
kapod a linket, ami az átkattintásokhoz kell.

