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Oportunitate

Tradiţional toate magazinele online se pregătesc cu promoţii
și reduceri pentru sezonul reducerilor de iarna.

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 
obţin o creștere de până la 10 ori faţă de o perioadă obișnuită.
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Alege Advertiserii

Unul dintre cei mai importanţi pași pentru a performa în marketingul 
afiliat este alegerea advertiserilor, mai precis a categoriilor de produse 
pe care le vei promova. De ce? Pentru că advertiserii și produsele pe 
care ei le oferă spre promovare trebuie să “se plieze” pe nevoile cu 
specific comercial, pe interesele vizitatorilor site-ului tău. 

Pentru a alege în cunoștinţă de cauză categoriile de produse, este 
nevoie să știi, fie și cu aproximaţie, profilul publicului site-ului tău. 
Corelarea profilului audienţei site-urilor afiliate și alegerea categoriilor 
de advertiseri nu poate decât să aducă profit ambelor părţi.
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Descoperă-ţi nișa

Nișele sunt o bună oportunitate de câștig pentru mulţi. Un proiect de nișă 
se adresează unui public restrâns, dar interesat de domeniul respectiv 
sau chiar specializat. Pentru a fi sigur ca ai ales o nișă cu potenţial, 
investește timp în cercetarea pieţei.

Alegerea nișelor afiliate se poate face în funcţie de interesul general, 
interesul de sezon sau alte criterii financiare. Interesul general îl 
reprezintă produsele și serviciile indispensabile unui om, ce pot fi 
cumpărate sau folosite în orice perioadă de timp, de orice tip de vizitator, 
din orice zona geografică, etc.

După ce ai descoperit o astfel de nișă, este bine să vezi dacă există cerere 
pe piaţă. Acest lucru îl poţi face fie căutând tot pe Google postări de 
blog, răspunsuri și întrebări pe forumuri, fie folosind unealta Google Ads 
Keyword Planner, care arată numărul de căutări realizate în perioada 
vizată, pe cuvintele cheie introduse (a nu se uita selectarea limbii și a 
ţării).
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Urmărește statisticile

Odată ce ai aplicat la o campanie, 2Performant îţi oferă acces la statistici 
în timp real, foarte importante pentru reușita în activitatea de afiliat. 

De exemplu, statisticile oferă informaţii despre rata de conversie și EPC 
(câștigul per 100 clicks).

Ai posibilitatea de a filtra datele după perioadă sau campanii, pentru a 
putea face comparaţii, rapoarte etc.
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Ofertele și reducerile advertiserilor - fii permanent la curent cu aceste date, 
reducerile de iarnă sunt în focus pentru vizitatori. 

Produse sezoniere – schimbă/adaptează produsele promovate în funcţie de sezonul 
de iarnă, analizează oferta și întreabă advertiserii ce produse se vând în aceste 
perioade. 

E indicat ca afiliaţii să cunoască opțiunile oferite de platformă, să urmărească anunţurile 
de modificări din campaniile la care au aderat, să urmărească performanţa campaniilor, 
să caute în permanenţă metode de promovare care să le aducă profit.

Optimizează 
Pe baza acestor statistici, urmărești evoluţia campaniilor promovate de tine și 
optimizează astfel încă să îţi majorezi rata de conversie și veniturile. Testează campanii, 
produse, unelte de promovare, astfel încât să obţii cele mai bune conversii. 

Urmărește un minim de indicatori care te ajută în optimizare, folosind atât datele din 
platformă, cât și alte unelte de analiză a datelor, precum Google Analytics pentru site-ul 
tău: 

Rata de click a reclamelor - îţi indică gradul de relevanţă al reclamei, în locul în care 
este afișată. Dacă rata de click este prea mică, încearcă alte unelte de promovare. În 
acest sens, urmărește și ce unelte au generat cele mai multe click-uri, respectiv 
acţiuni. 

Rata de conversie a reclamelor - vezi ce reclamă vinde cel mai bine și încearcă să 
corelezi succesul ei cu mai multe date: poziţia în pagina, interesul publicului, raportul 
preţ/calitate, gradul de conversie al paginii destinație etc. Pentru o astfel de analiză 
aprofundată va trebui să folosești TAG-uri de tracking personalizate (Custom 
Tracking Tag).
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Comunică 

Succesul în marketingul afiliat depinde în multe situaţii de relaţia 
afiliat-advertiser, de comunicarea dintre aceste părţi. Noi milităm pentru 
transparenţă și comunicare, în același timp trebuie să ne asigurăm că se 
respectă clauzele de confidenţialitate.  

2Performant oferă o modalitate de comunicare cu advertiserii, astfel încât 
relaţia cu ei să fie cât mai corectă și mai profitabilă. Folosește sistemul 
intern de mesaje și cere mai multe detalii despre produsele pe care vrei să le 
promovezi, nu te sfii: solicită fotografii, informaţii detaliate, etc. Dacă ai deja 
o relaţie bună cu advertiserul și ai obţinut rezultate bune, poţi negocia 
comisioane preferenţiale. 
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Code of Conduct
Citește CODUL DE CONDUITĂ care te poate ajuta să îmbunătăţești relaţiile cu advertiserii.



SPOR LA
PARTENERIATE ÎN AFILIERE!

SPOR LA
CONVERSII!
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Informează-te 

Un specialist în marketing online, afiliat la reţelele din Vest, ne-a mărturisit 
că petrece în jur de trei ore zilnic pentru a se informa. Și trăiește exclusiv 
din afiliere. 

Informarea este importantă, fie că ești începător, fie ca ești expert. 
Online-ul este un mediu interactiv, în continuă schimbare, dacă vrei să fii 
în avantaj, este bine să fii informat. Rezervă-ţi timp pentru a citi studii de 
caz și pentru a afla noutăţi, sfaturi, sugestii, tactici care trebuie aplicate 
sau, dimpotrivă, evitate.

Informează-te
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EXTRA TIPS
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Ce să faci pentru a fi pregătit pentru
Digital Winterland ca afiliat? 

Caută cele mai noi sau populare produse din acea perioadă. Încearcă să 
anticipezi ce cumpărături va face audienţa ta. Folosește Google Trends, 
sondează-ţi audienţa cu privire la ce își pun pe lista de cumpărături 
pentru sărbătorile de Crăciun și nu doar, întreabă advertiserii parteneri 
ce pregătesc, etc.

Plănuieşte-ţi strategia din timp – oamenii vor cumpăra cadouri. Include 
în strategia ta ghiduri pentru cadouri, review-uri de produse etc.
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Ce ai de facut în contul de afiliat? 

Verifică secţiunile Promotions și Shopping event-ul dedicat Digital 
Winterland. Poţi să descoperi noi programe de afiliere cu promoţii 
potrivite strategiei tale.

Înscrie-te în noi programe de afiliere care au promoţii de sezon sau 
specifice Digital Winterland.

Verifică-ţi email-ul și urmărește modificările efectuate în programele de 
afiliere. Stabilește ce advertiseri vei promova în perioada următoare.

Verifică, în contul tău, noile bannere puse la dispoziţie de către 
advertiseri cu ocazia Digital Winterland.

Verifică statisticile din timpul Digital Winterland şi ajustează pentru o 
eficienţă maximă.

Urmărește advertiserii care au și ei challenge-uri. Ai șansa să îţi 
sporești câștigurile.



A�liate marketing just goes up!17

Tips and tricks generale.

Pregăteşte-ţi site-ul din punct de vedere tehnic. Vezi dacă ţine serverul 
la trafic crescut. Pregătește site-ul şi vizual: personalizează-l pentru 
Digital Winterland, scoate în faţă articolele sau produsele prin care 
promovezi ofertele de iarnă.

Actualizează-ţi linkurile de afiliere. Asigură-te că toate linkurile de 
afiliere aflate pe site-ul tău sunt valabile.

Reciclează conţinut mai vechi care a funcţionat bine şi care e încă de 
actualitate.

Mai verifică textele din punct de vedere SEO şi urmărește în Google 
Search Console unde apari în căutările organice pe cuvinte cheie 
importante.

Verifică și campaniile PPC. Vezi audienţele care au fost cele mai 
eficiente şi foloseşte-le. Optimizează-ţi campaniile deja existente.
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Încearcă să pregăteşti campaniile de bannere din timp şi să le urci 
pentru a fi aprobate.

Încearcă să ieşi în evidenţă. Personalizează ofertele pe care le 
promovezi, fii creativ. Arată audienţei tale ceva ce poate vedea doar pe 
site-ul tău.

Foloseşte teasere pentru audienţa ta.

Pentru email marketing, măreşte-ţi lista de subscriberi din timp. Începe 
să trimiţi ofertele înainte să înceapă sezonul reducerilor de iarnă - 
Digital Winterland; testează mai multe variante de subject lines.

Nu ezită să faci şi tu un concurs cu premii pentru audienţa ta.

Dacă ai un site mai complex, pregătește un landing page dedicat 
sezonului reducerilor de iarnă - Digital Winterland

Nu în ultimul rând, dă share pe paginile tale personale de social media 
la ofertele cele mai bune şi nu ezita să recomanzi direct prietenilor.



SNOWING WITH
MARKETING OPPORTUNITIES!


