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BLACK FRIDAY

Towers of affiliate marketing
Affiliate marketing JUST GOES UP!

Oportunitate
Black Friday este cel mai important eveniment de shopping al anului.
Tradițional toate magazinele online se pregătesc cu promoții și
reduceri pentru cea mai lungă zi de shopping online.
Toate canalele de comunicare trebuie pregătite din timp pentru a
maximiza rezultatele.
Marketingul afiliat poate fi “asul din mânecă”.
10x – advertiserii care investesc timp și resurse în marketingul afiliat
obțin o creștere de până la 10 ori față de o perioadă obișnuită.
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Key Actions
Analiza rezultatelor și trasarea strategiei
Comunicare
Colaborarea cu afiliații
Metode de promovare
Buget
Tehnic
Extra
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Analiza rezultatelor + strategie
Analizează în detaliu evoluția programului de afiliere din ultimele luni,
dar și din perioada Black Friday 2020 pentru a identifica:
Afiliații cei mai performanți aferenți celor 2 perioade
Tipurile de colaborări sau metodele de promovare care ți-au adus cele mai multe
vânzări
Acțiunile făcute de afiliați care te-au ajutat să crești numărul de vânzări

Oportunităţi:
 Afiliați noi în programul de afiliere care au potențial de creștere
 Afiliați noi în rețea cu care (încă) nu colaborezi
 Proiecte speciale de Black Friday
În plus, analizează costurile pe canalele de promovare folosite și optimizează
folosind afilierea
Nu uita nici de concurență – urmărește ce acțiuni realizează și condițiile
programelor de afiliere, pentru a fi competitivi în categoria din care faci parte.
Poți extinde analiza afiliaților și la anii anteriori (2018/2019), cu scopul de a reactiva
afiliați care, poate, nu te-au mai promovat recent, dar sunt în continuare activi în
rețea.
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Comunicare
Comunicarea joacă un rol esențial în relația cu afiliații, nu doar de Black
Friday.

Recomandări:
Comunică din timp cu afiliații planurile pe care le ai de Black Friday
Oferă cât mai multe informații, răspunde la întrebări, pentru că afiliații să își poată
pregăti acțiunile din timp.
Comunică din timp orice schimbare a condițiilor de colaborare în programul de
afiliere. Discută punctual cu afiliații care îți solicită condiții preferențiale.
Cere feedback din partea afiliaților înainte de a începe campania de Black Friday – ce
nevoi au, cum îi poți ajută să livreze mai mult etc.
Răspunde rapid mesajelor, pentru a te asigura de atenția afiliaților înainte, în timpul și
după Black Friday.
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Colaborarea cu afiliaţii
Este important să îți cunoști echipa extinsă de marketing, astfel că îți
recomandăm să faci o analiză a colaborărilor cu afiliații de-a lungul timpului
și să porți discuții individuale pentru a lua feedback.

Recomandări:
Identifică afiliații cu proiecte speciale de Black Friday și asigură-ți prezența pe
site-urile lor.
Identifică cei mai buni afiliați din program și discută individual cu ei. Găsiți împreună
cele mai bune soluții pentru a colabora eficient de Black Friday (și nu numai).
Oferă informații exclusive afiliaților de top
Recompensează performanțele – oferă bonusuri sau premii în funcție de rezultatele
obținute
Oferă condiții preferențiale afiliaților strategici, în funcție de tipul lor, de performanțe
(ex. Proiecte de conținut sau cashback, Google Ads, Facebook Ads)
Oferă vouchere dedicate afiliaților cu proiecte de tip agregatoare de oferte/cupoane
Black Friday este o oportunitate pentru ca mulți afiliați să reînceapă promovarea.
Oferă-le un bonus de revenire celor care nu au mai generat vânzări în program de
minimum 6 luni.
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Colaborarea cu afiliaţii
Recrutează!
Asigură-te că ai cea mai tare echipă de marketing de Black Friday și folosește toate
resursele pe care le ai la dispoziție pentru a recruta cât mai mulți afiliați.
Poți recruta folosind Affiliate Ranking unde vei găsi lista afiliaților din rețea, împreună
cu detalii despre specializarea fiecăruia. Invită-i pe afiliații cu care nu colaborezi deja
și discută cu ei condițiile colaborării.
În plus, poți folosi linkul special de recrutare disponibil în contul tău de advertiser
pentru a recruta afiliați din rețeaua 2Performant sau din afara ei, având avantajul că
vei plăti cu până la 80% mai puțin pentru comisionul de rețea perceput de
2Performant.

Procesează afiliaţii
Verifică zilnic aplicările la programul de afiliere și aprobă, respinge sau cere mai
multe detalii despre afiliații ce au aplicat la programul tău de afiliere. Poți folosi
instrumentele puse la dispoziție în platformă, prin care afiliații primesc mesaje
automate, personalizate, atunci când sunt aprobați, respinși sau când ceri mai multe
detalii despre metodele de promovare.
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Metode de promovare
Pentru a beneficia de cea mai mare expunere, recomandăm utilizarea tuturor tipurilor
de colaborare cu afiliații din rețeaua 2Performant (agregatoare de Black Friday,
campanii Google/Facebook Ads, content/bloguri, agregatoare de feed-uri,
comparatoare de prețuri, agregatoare de oferte/cupoane, cashback-uri etc.)
În acest sens, asigură-te că pui la dispoziţia afiliaţilor:
Detalii despre tipurile de campanii acceptate
Bannere dedicate Black Friday sau ofertelor speciale
Feed-uri de produse dedicate de Black Friday
Vouchere/coduri de reducere (acolo unde se pretează)
Adăugarea promoțiilor pe care le ai în secțiunea dedicată (My Promotions) din cont
Orice alte informații sau materiale ce pot fi valorificate într-o acțiune de promovare a
programului de afiliere.
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Buget
Foarte important!
Dacă ai un program de afiliere prepaid, nu uita că volumele mari de vânzări de Black
Friday pot să îți consume rapid bugetul încărcat în platformă.
Asigură-te că în perioada campaniei tale de Black Friday ai suficienți bani în balanța
contului pentru a evita suspendarea programului din lipsă de fonduri.
Adițional, poți activa plățile automate în funcție de limitele de buget pe care ți le
setezi în secțiunea Automated Payments.

10

Affiliate marketing just goes up!

Tehnic
Înainte de începerea propriu zisă a campaniei și acțiunilor de Black Friday, îți
recomandăm să te asiguri de buna funcționare tehnică a site-ului tău, dar și a codului de
tracking 2Performant.
Dacă operezi modificări tehnice asupra site-ului, asigură-te de buna funcționare a
trackingului 2Performant pentru a nu pierde vânzări.
Recomandări:
Testează codul de tracking în toate scenariile de achiziție
Asigură-te de buna funcționare a feed-urilor de produse
Fii pregătit să intervii tehnic dacă apar probleme cu una dintre cele 2
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Code of Conduct
Citește CODUL DE CONDUITĂ care te poate ajuta să îmbunătățești relațiile cu afiliații.

Citește codul!
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SPOR LA
PARTENERIATE ÎN AFILIERE!
SPOR LA
CONVERSII!

Affiliate marketing
JUST GOES UP!

