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JAK WYGENEROWAĆ
widŻet produktowy

Widżet produktowy to estetyczna kreacja reklamowa, przedstawiająca w sposób kafelkowy zdjęcia
wybranych produktów, wraz z ich nazwą i ceną, oraz automatycznie przypisanymi linkami
afiliacyjnymi do tych produktów.

Dzięki temu system afiliacyjny zlicza:

każde kliknięcie w produkt znajdujący się w widżecie i przejście na stronę reklamodawcy
akcje i sprzedaże, które dochodzą do skutku z kliknięcia w widżet
prowizje od tych akcji i sprzedaży na konto wydawcy

KROK 1

rejestrujesz się

KROK 2

dołączasz do programu

KROK 3

KROK 4

generujesz widżet

zarabiasz :)

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

Dodanie interesujących Cię kategorii programów partnerskich podczas rejestracji umożliwi Ci automatyczne
dołączenie do wielu programów z kategorii jakie dodałeś. Natomiast, aby dołączyć do programów, do których nie
zostałeś dołączony automatycznie, gdyż reklamodawca zastrzegł sobie "ręczną weryfikację wydawców", wejdź w
zakładkę >>> Programy partnerskie i samodzielnie dołącz do programów.

KROK 2: dołączasz do programów w zakładce >>> Programy partnerskie

KROK 3: generujesz widżet w zakładce >>> Narzędzia >>> Widżety >>> Utwórz nowy widżet

Jeśli samodzielnie nie dodasz produktów do widżeta, zostaną one automatycznie dodane na podstawie
ustawień filtrów wyszukiwania.

Spersonalizuj swój widżet >>> użyj filtrów i dopasuj graficznie do swojej strony

Po utworzeniu widżeta musisz nadać mu nazwę, np. sukienki_pomarańczowe_Molly i ewentualny opis.

Po kliknięciu Zapisz widżet zostaniesz automatycznie przekierowany do >>> Moje widżety

Możesz sprawdzić podgląd widżeta klikając w ikonę lupki.

Aby wkleić widżet na swoją stronę musisz skopiować kod widżeta.

Skopiuj kod widżeta, umieść na swojej stronie i gotowe!

Widżety produktowe nie mają daty ważności!
Oznacza to, że raz zamieszczony widżet w sieci, będzie pracował dla ciebie do czasu,
aż go nie usuniesz lub zmienisz. Dlatego widżety produktowe rewelacyjnie sprawdzają się w tzn.
wiecznie żywych treściach (evergreen content).
Do jednego widżeta możesz dodać produkty z kilku programów partnerskich, dzięki temu
z jednego widżeta można kierować do różnych sklepów.
Widżet jest skryptem, dlatego nie zamieścisz go w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram, YouTube itd.). W mediach społecznościowych możesz natomiast swobodnie
wykorzystwać linki afiliacyjne - zobacz JAK WYGEBROWAĆ LINKAFILIACYJNY w 30 sekund

WIDŻETY W PRAKTYCE

Widżety idealnie sprawdzą się
na blogu!
Wikilistka w jednym ze swoich
wpisów recenzuje wózek
spacerowy dla dzieci.
Zamiast banerów reklamowych
zamieściła we wpisie widżet
produktowy zawierający
opisywany wózek w różnych
werjach kolorytycznych.
Dzięki temu jej czytelnicy w
prosty i szybki sposób trafiają
na stronę produktu w sklepie
a Wikilistka otrzymuje prowizje
od sprzedaży, które dojdą do
skutku z jej polecenia poprzez
widżet.

Innym przykładem na
wykorzystanie widżetów jest
blog Minty Inspirations, na
którym autorka prezentuje
inpiracje wnętrzarskie.
W widżetach prezentowane są
produkty znajdujące się na
zdjęciach lub produkty
podobne do tych
pokazywanych i opisywanych.
Czytelnicy mogą podziwiać
zaaranżowane wnętrza i
jednocześnie od razu zakupić
produkty ze zdjęć.

Jeśli prowadzisz serwis lub
portal tematyczny to
widżety są również dobrym
narzędziem dla ciebie.
Widżety to atrakcyjne
rozwiązanie, które
przyciąga uwagę
użytkowników dzięki czemu
zwiększa się klikalność
w prezentowane produkty.

Nie czekaj!
Generuj widżety i zarabiaj.
Masz pytania? Pisz i dzwoń śmiało do Marty lub na nasz BOK.
marta@webepartners.pl
bok@webepartners.pl
+48 534 879 018
71 390 49 02

