Cześć.
Fajnie, że jesteś!

SAMOUCZEK - jak zarabiać na linkach afiliacyjnych

KROK 1
rejestrujesz się

KROK 2
dołączasz do programu

KROK 3

KROK 4

generujesz link

zarabiasz :)

KROK 1: rejestrujesz się na https://panel.webepartners.pl/account/register

KROK 2: dołączasz do programów
Wybór i oznaczenie kategorii, którymi jesteś zainteresowany, umożliwi Ci
automatyczne dołączenie do niektórych programów z kategorii jakie zaznaczyłeś.
Natomiast, aby dołączyć do programów, które posiadają "ręczną weryfikację
wydawców", wejdź w zakładkę >>> Programy partnerskie

Do każdego programu możesz dołączyć samodzielnie w zakładce >>> Programy partnerskie

KROK 3: generujesz link afiliacyjny
Link afiliacyjny to najprostsze narzędzie afiliacyjne. To unikalny adres URL do
dowolnej strony internetowej reklamodawcy, który przetworzony w systemie
afiliacyjnym, staje się linkiem afiliacyjnym, gdzie zaszyfrowany zostaje
unikalne ID wydawcy.

Dzięki linkom afiliacyjnym zliczamy:
każde kliknięcie w ten link i przejście na stronę reklamodawcy
akcje/sprzedaże, które dochodzą do skutku z kliknięcia w ten link
prowizje od tych akcji/ sprzedaży na konto wydawcy

Linki afiliacyjna nie mają daty ważności. Co oznacza, że raz zamieszczony link w
sieci, będzie pracował dla ciebie do czasu, aż go nie usuniesz lub zmienisz.
Dlatego linki afiliacyjne rewelacyjnie sprawdzają się w tzn.”wiecznie żywych
treściach” (evergreen content).

Aby wygenerowadź link wejdź w zakładkę Linki afiliacyjne >>> Utwórz nowy link afiliacyjny

Wybierając program z listy programów generujesz link afiliacyjny do strony głównej programu partnerskiego.

Możesz również wygenerować link afiliacyjny do konkretnego produktu lub podstrony.

Aby wygenerować link afiliacyjny do produktu, skopiuj link do tego produktu z przeglądarki internetowej
np. https://balaganstudio.com/pl/botki/304-1503-sus-karmelowy-zamsz.html#/20-shoes_size-37
a następnie wklej go do generatora linków afiliacyjnych.

Po kliknięciu utwórz link zostaniesz automatycznie przekierowany do >>> Moje linki afiliacyjne

LINKI AFILIACYJNE W PRAKTYCE

Link afiliacyjny możesz wkleić na stronę lub podpiąć pod dowolną grafikę, logo czy tekst.
Możesz zamieścić na blogu, w social media ( Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest)
lub przesłać go mailem, a także dowolnym komunikatorem (Messenger, WhatsApp itp)

nie musisz mieć strony aby przesyłać linki afiliacyjne

Piggypeg.pl to kopalnia wiedzy dla osób, którym ekologiczne kosmetyki i świadoma dbałość o
urodę są bliskie. To blog prowadzony przez Anię i Monikę. Dziewczyny testują wybrane produkty i
polecają te najlepsze. Dzięki linkom afiliacyjnym odsyłają swoje czytelniczki bezpośrednio do
sklepu, gdzie można dany produkt zakupić. One otrzymują prowizję za sfinalizowane zakupy, a
czytelniczki zyskują wartościową opinię i czas, które musiałyby poświęcić na samodzielne
przeszukiwanie internetu.
Piggipeg.pl https://piggypeg.pl/keg-35/

Na blogu Łukasza Podlińskiego można znaleźć wiele gotowych rozwiązań jak się ubrać i co
ważniejsze – gdzie kupić produkty prezentowane w stylizacjach. Łukasz bardzo często
wykorzystuje linki afiliacyjne nie tylko po to, aby zarabiać prowizje. Dzięki linkom, które zliczają
również ruch (czyli liczbę kliknięć w dany link), może szczegółowo analizować, które produkty
wzbudzają nawiększe zainteresowanie jego czytelników i które kupowane są najchętniej.
podlinski.net/ https://www.podlinski.net/meskie-koszule-modne-w-sezonie-wiosna-lato/

Maria prowadzi bloga, który został stworzony z myślą o wszystkich kobietach
zainteresowanych tematyką budowania swojego wizerunku w zgodzie z własnym charakterem i
osobowością. Pokazuje pozytywną stronę mody, która jest często zatarta przez to, co
codziennie serwowane jest ludziom w formie reklamy. Największym atutem Marii jest to, że
jest kompanem w poszukiwaniach własnego stylu, nic nie narzuca tylko twórczo inspiruje.

ubierajsieklasycznie.pl https://ubierajsieklasycznie.pl/7-inspiracji-na-wiosne/

Monika i inspiruje do lepszego, świadomego życia w duchu #SmartLife. Jako młoda mama dwójki
dzieci, aktywna zawodowo i lubiąca pijać ciepłą kawę, nieustannie ułatwia sobie codzienność, co
opisuje i pokazuje na swoim blogu. Podpowiada ciekawe rozwiązania i cyklicznie tworzy
zestawienia produktowe, w których zawsze można znaleźć coś dla siebie.
wikilistka.pl https://wikilistka.pl/wyprawka-do-pierwszej-klasy-szkoly/

Paulina jest estetką, kobietą pełną pomysłów i poszukiwaczką ciekawostek. Zajmuje się grafiką i
często dzieli się swoimi projektami. W swojej pracy korzysta z wielu narzędzi i gotowych
rozwiązań, co również jest ogromną inspiracją dla jej czytelników. Dlatego chętnie dzieli się
wiedzą, a polecając wybrane narzędzia korzysta z linków afiliacyjnych.
onelittlesmile.pl https://onelittlesmile.pl/2019/02/wizualna-sciagawka-brand-style-guide.html

YouTube

linki afiliacyjne w opisie filmu

Robert Nawrowski od kilku lat prowadzi kanał związany z
nowymi technologiami. Duża część kanału poświęcona jest
testowaniu i dokładnym omawianiu najnowszych
smartfonów.

linki afiliacyjne

W niemal każdym opisie filmu, który jest recenzją
produktu, znajdziecie wiele linków afiliacyjnych.
Użytkownik nie tylko otrzymuje od Roberta nie tylko
kompleksowe podsumowanie produktu, ale także jego
cenę i sprawdzone miejsce w sieci, gdzie można produkt
kupić.

Dawid Tymiński prowadzi kanał na temat mody męskiej,
rozwoju osobistego i wizerunku. Jest autorem Dandycore najbardziej dandysiego kanału na YT. Swoim odbiorcom
podpowiada przede wszystkim konkretne rozwiązania i
gotowe zestawienia produktowe wybranych stylizacji.
Dawid przywiązuje ogromną wagę do tego, aby jego porady
były nie tylko praktyczne ale przede wszystkim możliwe do
zrealizowania. Dlatego pod filmami zamieszcza linki do
sklepów, gdzie można kupić prezentowane produkty lub
produkty bardzo podobne do prezentowanych.

Dzięki współpracy afiliacyjnej z markami, subskybenci Dawida
często korzystają na atrakcyjnych zniżkach, które on za zgodą
marki udostępnia swoim odbiorcom.
Sieci afiliacyjne współpracują z setkami reklamodawców i
marek, dzięki czemu codziennie udostępniają wiele zniżek i
kodów rabatowych. Jako wydawca możesz udostępniać je w
swoich mediach. Internauci kupują taniej, a ty zarabiasz
prowizję od każdego zakupu.

linki afiliacyjne

SOCIAL MEDIA
Linki afiliacyjne w postach to najlepszy sposób na monetyzację ruchu z social media.

Nie czekaj!
Generuj linki i zarabiaj.
Masz pytania? Pisz i dzwoń śmiało do Bartka lub na nasz BOK.

bartosz@webepartners.pl
bok@webepartners.pl
+48 534 879 018
71 390 49 02

