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W 2009 roku stworzyłam webePartners.pl – pierwszą w Polsce sieć
afiliacyjną dedykowaną e-commerce. Pomagam sklepom internetowym
sprzedawać więcej dzięki współpracy afiliacyjnej z wydawcami, rozliczanej
wyłącznie za efekty. Udowadniam, że afiliacja może być jednym z głównych
źródeł wartościowego ruchu i wzrostu sprzedaży online.

 

Brawo! Jesteś już posiadaczem własnego programu partnerskiego. Stworzyłeś
wirtualne miejsce w sieci, do którego możesz zapraszać wydawców i rozliczać reklamę
wyłącznie za efekty sprzedaży.

Program partnerski jest jednym z podstawowych działań, prowadzących do
przedstawienia oferty coraz większej liczbie nowych klientów i pomaga budować
wysoką sprzedaż. Jako reklamodawca musisz jednak mieć na uwadze, że program
partnerski to nie szybka kampania, ale długofalowa strategia, gdzie systematyczność    
i zaangażowanie we współpracę z wydawcami jest niezbędne, aby zyskiwać
systematyczny wzrost sprzedaży.

Dlatego powstał ten ebook, który pomoże Ci zbudować silną i skuteczną sieć
wirtualnych handlowców.

Ewa Dudek - CEO & Owner

https://webepartners.pl/blog/dlaczego-warto-postawic-na-program-partnerski/


Jako reklamodawca i sprzedawca najlepiej wiesz, gdzie chciałbyś się reklamować              
i z jakimi serwisami współpracować. Masz dwie możliwości zapraszania wydawców,
które cały czas powinny się uzupełniać:

JAK ZAPRASZAĆ WYDAWCÓW DO PROGRAMU ?

Zapraszaj
wydawców 
do programu 
partnerskiego

Affiliate Marketplace, baza wydawców dostępna na Twoim koncie
reklamodawcy webePartners, w zakładce Zarządzaj wydawcami.             
Masz dostęp do wydawców o odpowiednich zasięgach i tematach..
Przeanalizuj działania każdego z nich i wyślij zaproszenie przez
wewnętrzny system komunikacji. Zaakceptowanie zaproszenia skutkuje
automatycznym dołączeniem danego wydawcy do Twojego programu.

Własna baza potencjalnych wydawców. Systematycznie  kontaktuj się
z potencjalnymi wydawcami, czyli różnorodnymi serwisami internetowymi                 
i zapraszaj do współpracy afiliacyjnej. Aby skuteczność takiego działania
była jak najbardziej efektywna, pamiętaj o przekazaniu im korzyści, jakie
wydawca osiąga dzięki programowi partnerskiemu. Niewątpliwie bardzo
pomocna będzie dedykowana podstrona Twojego programu
partnerskiego, o której przeczytasz w kolejnym rozdziale.

Jak budować sieć wirtualnych handlowców? Dowiedz się tutaj.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Stworzenie programu partnerskiego to dopiero początek. Teraz rozpoczyna się
najtrudniejsza ale jednocześnie najbardziej emocjonująca część rozwijania
programu - tworzenie bazy wydawców. 

https://webepartners.pl/blog/program-partnerski-dlaczego-warto/
https://webepartners.pl/blog/program-partnerski-dlaczego-warto/


Chwal się 
swoim 
programem 
partnerskim

Twój sklep internetowy jest odwiedzany przez użytkowników zainteresowanych
produktami, jakie oferujesz. Każdy z nich może zostać aktywnym wydawcą i polecać
produkty, z których sam korzysta, jeśli dowie się od Ciebie o takiej możliwości.

KAŻDY KLIENT TO POTENCJALNY WYDAWCA

BEZ WYDAWCÓW NIE MA SPRZEDAŻY

Zarabiać w programie partnerskim, dzięki linkom afiliacyjnym, może
każdy! Dowiedz się więcej, kto może zostać wydawcą i w jaki sposób
wydawcy mogą polecać  Twoje produkty tutaj.

WAŻNE

Dlatego koniecznie zamieść informację o możliwości dołączenia do programu
partnerskiego na swojej stronie internetowej. Chwal się nim przy każdej sposobności
na blogu, w social media, wszędzie, gdzie tylko to możliwe.

Duża i efektywna sieć wydawców to kluczowy element do rozwijania programu
partnerskiego, zwiększania ruchu w Twoim sklepie i przede wszystkim zwiększania
sprzedaży. W webePartners masz możliwość dodawania nieograniczonej liczby
wydawców do swojego programu partnerskiego. 

https://webepartners.pl/blog/link-afiliacyjny-jak-na-nim-zarabiac/
https://webepartners.pl/blog/link-afiliacyjny-jak-na-nim-zarabiac/
https://webepartners.pl/blog/link-afiliacyjny-jak-na-nim-zarabiac/


Stwórz dedykowaną podstronę w swoim serwisie, na której potencjalny
wydawca znajdzie opis programu partnerskiego, jego warunki i instrukcję,
jak można zarabiać na polecaniu Twoich produktów. 

W panelu reklamodawcy webeAds >>> zakładka Programy Partnerskie
możesz pobrać gotowy kod HTML dla podstrony swojego programu.
Wykorzystaj go w oryginalnej formie lub dostosuj do wyglądu własnej
strony. Specjalnie stworzony edytor pozwoli Ci na podmianę grafik,
kolorów tła oraz czcionki.

Dodaj aktywny link w stopce strony do landing page swojego programu
partnerskiego. To najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby dać znać
użytkownikom, że posiadasz program partnerski.

JAK ZACHĘCAĆ DO REJESTRACJI W PROGRAMIE?

Podstrona programu partnerskiego powinna zawierać:

informacje o korzyściach uczestnictwa w programie
instrukcję dla wydawców  jak zacząć zarabiać na programie partnerskim
Call To Action – wezwanie do dołączenia do programu

GOTOWE MATERIAŁY DLA TWOICH WYDAWCÓW

Dołącz 
i zarabiaj 
na polecaniu 
produktów

Jak zarabiać
na 
linkach 
afiliacyjnych

pobierz pobierz

zobacz przykład

https://webepartners.pl/programy-partnerskie/webepartners/
https://webepartners.pl/download/43350/
https://webepartners.pl/download/43352/
https://www.elfi.pl/afiliacja.html


Systematycznie
i szybko
akceptuj
wydawców

Każdy wydawca, aby móc zacząć promować Twoje produkty, musi zostać najpierw
zaakceptowany przez Ciebie w programie partnerskim. Powinieneś dołożyć wszelkich
starań, aby nie czekał on zbyt długo na możliwość dołączenia do programu.

JAK AKCEPTOWAĆ WYDAWCÓW?

Jako reklamodawca w webePartners masz dwie możliwości akceptacji wydawców:

Akceptacja automatyczna - to domyślnie ustawiona opcja, która oznacza,
że każdy zgłaszający się wydawca do programu jest automatycznie do niego
zaakceptowany i może od razu rozpocząć działania promocyjne.

Wydawcy nie czekają na akceptację, więc
nie odkładają generowania linków
afiliacyjnych “na później”. Pomijasz
ryzyko, że wydawca zaangażuje się we
współpracę z innym reklamodawcą, który
szybciej zaakceptuje go do swojego
programu.

Do programu może dołączyć wydawca,
którego sposób promowania produktów
nie jest zgodny    z Twoimi oczekiwaniami.  
Pamiętaj, że na każdym etapie możesz
zrezygnować ze współpracy z takim
wydawcą, korzystając z opcji "zakończ
współpracę”.

Akceptacja manualna - jednym kliknięciem możesz ustawić opcję            
 do samodzielnego akceptowania wydawców. Oznacza to, że wydawca nie
może rozpocząć żadnych działań promocyjnych Twoich produktów do
momentu, aż samodzielnie nie zaakceptujesz jego zgłoszenia.

Masz pełną kontrolę nad wydawcami,
którzy dołączają do programu. Możesz
przeanalizować ich wizytówkę, profil
działalności i posiadane powierzchnie
online, na których może pojawić się Twoja
reklama. Pamiętaj, że zaakceptowanie
wydawcy do programu nie gwarantuje, że
wydawca będzie aktywny w programie.

Oczekując zbyt długo na akceptację do
programu, wydawca może zniechęcić się
do  współpracy. Dlatego w przypadku
wybrania opcji manualnej, staraj się
systematycznie, przynajmniej raz
dziennie, zaglądać do zakładki Zarządzaj
wydawcami >>> Wydawcy w programach.



Zgodnie z umową, masz 30 dni na weryfikację zamówień w systemie webePartners.
Ten czas pozwala na upewnienie się, że transakcje zostały poprawnie sfinalizowane        
i towar nie został zwrócony. Im częściej i bardziej regularnie będziesz weryfikować
zamówienia, tym większym zaufaniem będą Cię darzyć wydawcy i tym chętniej będą
z Tobą współpracować.

MAXIMUM 30 DNI, ALE IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ

Szybka weryfikacja zamówień pozwala wydawcom optymalizować swoje działania.
Na podstawie współczynnika konwersji, a następnie odrzuceń mogą ocenić, czy
działania są skuteczne, a liczba potwierdzonych sprzedaży zapewnia przychody na
odpowiednim poziomie. 

Pamiętaj, że większość wydawców to przedsiębiorcy tak samo jak Ty. Ciężko
pracują na sukces, poświęcają czas i energię na rozwój swoich biznesów online. 
Z oczywistych powodów wybierają tylko te współprace, które są opłacalne w
dłuższej perspektywie czasu.

Nie zwlekaj
z weryfikacją
zamówień

SZYBKA WERYFIKACJA AKCJI POZWALA WYDAWCY OKRESLIĆ: 
skuteczność prowadzonych działań

najlepiej konwertujące powierzchnie i programy

zyski w stosunku do nakładów pracy

opłacalność każdego kanału promocji

Wydawca, który skutecznie polecił produkt, czyli doprowadził do jego sprzedaży,
oczekuje szybkiej akceptacji prowizji. Jeśli nie robisz tego regularnie, wydawca
obawia się, że jego wysiłki idą na marne i poziom jego motywacji spada.



Wypłacaj 
prowizje
terminowo

Wypłacając prowizje szybko, dajesz wydawcom sygnał, że traktujesz współpracę
poważnie i doceniasz ich działania. Ale nie tylko o zaufanie największych wydawców,
czyli tych z największymi zasięgami warto zabiegać. Mniejsi wydawcy są równie
istotni, a często bywa, że nawet bardziej, dla rozwoju programu partnerskiego. To
wokół nich skupiają się mocno zaangażowane społeczności, które chętniej reagują na
wszelkiego rodzaju porady i polecenia. To u nich potencjalni klienci szukają opinii na
temat produktów i im ufają najbardziej, podczas podejmowania ostatecznych decyzji
zakupowych.

PAMIĘTAJ, TO WYDAWCA PONOSI RYZYKO

Sprzedaż wygenerowana przez wydawcę i zarejestrowana przez system
webePartners jeszcze nie jest gwarancją, że wydawca swoje wynagrodzenie
otrzyma. Musi poczekać do momentu, aż sprzedaż zostanie potwierdzona,
prowizja zaakceptowana w systemie webePartners i następnie opłacona przez
Ciebie w konkretnym dniu cyklu rozliczeniowego. Od transakcji do wypłaty
mija więc sporo czasu, dlatego tak wielkie znaczenie ma szybka weryfikacja        
i terminowe opłacanie prowizji!

KAŻDY WYDAWCA MA ZNACZENIE

Wydawcy czekają na swoje prowizje tak samo niecierpliwie, jak pracownik na
wypłatę. Prowizja jest wynagrodzeniem za pracę, koszty i ryzyko, które podjęli,
promując  produkty z oferty programu partnerskiego.

Regularne i terminowe płacenie prowizji buduje Twój wizerunek jako dobrego                     
i zaufanego reklamodawcy. Gwarantuje, że wydawcy, którzy prowadzą efektywne
kampanie i osiągają wysokie konwersje, nie odejdą do konkurencyjnego
reklamodawcy.



CYKLE ROZLICZEŃ Z WYDAWCAMI

Dlatego tak ważne jest, aby regularnie i terminowo opłacać faktury. Wydawcy mają
świadomość, jak długo trwa cykl rozliczeniowy w efektywnościowym modelu
współpracy Cost Per Sale. Jednak  nieuzasadnione opóźnianie wypłat nie będzie
miało pozytywnego wpływu na jej rozwój. 

Sprzedaż w sklepie
zrealizowana 
z polecenia wydawcy 
i odłożona w systemie
webePartners 
w pierwszej połowie
miesiąca

04.01.2022

Akceptacja prowizji
za tą sprzedaż
przez Reklamodawcę. 
Prowizje zaakceptowane
w styczniu i pierwszej
połowie lutego są
zafakturowane w lutym

do 03.02.2022

Przykład dla transakcji wygenerowanej w pierwszej połowie miesiąca (do 14. dnia miesiąca)

15.02.2022

Reklamodawca
otrzymuje zbiorczą
fakturę z prowizjami z
tygodniowym okresem
płatności ( zawsze 15-go
dnia miesiąca)

16.02 - 22.02

Wydawca może zgłosić
wypłatę prowizji
dopiero po opłaceniu
ich przez
Reklamodawcę

W zależności od tego w którym dniu pierwszej połowy miesiąca wydawca wygeneruje
zamówienie, na możliwość zlecenia wypłaty zarobionych środków czeka od 5 do 8 tygodni,             
pod warunkiem, że reklamodawca w terminie zweryfikuje naliczone prowizje i opłaci fakturę.

Sprzedaż w sklepie
zrealizowana z
polecenia wydawcy i
odłożona w systemie
webePartners 
w drugiej połowie
miesiąca

27.01.2022

Akceptacja prowizji
za tą sprzedaż
przez Reklamodawcę. 
Prowizje zaakceptowane
po 15.02 będą
zafakturowane dopiero 
w marcu

do 26.02.2022 15.03.2022

Reklamodawca
otrzymuje zbiorczą
fakturę z prowizjami z
tygodniowym okresem
płatności ( zawsze 15-go
dnia miesiąca)

16.03 - 21.03

Wydawca może zgłosić
wypłatę prowizji
dopiero po opłaceniu
ich przez
Reklamodawcę

Przykład dla transakcji wygenerowanej w pierwszej połowie miesiąca (po 15. dniu miesiąca)

Jeśli wydawca wygeneruje transakcje w drugiej połowie miesiąca, na możliwość zlecenia wypłaty
tych prowizji może czekać nawet 9 tygodni. 



są atrakcyjne wizualnie, bo zawierają zdjęcia produktów
mogą być statyczne lub dynamiczne
można je personalizować
łatwo wkomponować je na stronie 
są responsywne i mniej nachalne niż tradycyjne banery

PODSTAWOWE CECHY WIDGETÓW

Aby pojawić się w wyszukiwarkach i porównywarkach, trzeba zadbać o poprawne dane i
aktualne w pliku XML. Dzięki temu wydawcy umożliwiają swoim klientom coraz bardziej
zaawansowane opcje filtrowania, porównywania i zestawiania produktów.

Dbaj o dane
w pliku XML

serwisy zakupowe
wyszukiwarki i porównywarki produktów

Plik XML zawiera zdjęcia produktów wraz z ich nazwami, cenami, opisami i konkretną
specyfikacją. W afiliacji dla e-commerce jest wykorzystywany przez takich wydawców jak:

W webePartners pliki XML są wykorzystywane przez wydawców również do tworzenia widgetów
produktowych. Widgety stanowią atrakcyjną i ciekawą alternatywę dla banerów reklamowych.             
 Co najważniejsze, wydawcy mogą z łatwością dostosować je do swoich stron, tworząc kreację jako ich
spójny element.

PLIK XML W WIDGETACH PRODUKTOWYCH

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o narzędziach dla wydawców, koniecznie zajrzyj na:
https://webepartners.pl/kategoria/narzedzia/

https://webepartners.pl/kategoria/narzedzia/


Udostępniaj
promocje  i 
kody rabatowe

Kody rabatowe są jednym z najistotniejszych narzędzi do angażowania wydawców we
współpracę afiliacyjną. Otrzymując od Ciebie kod rabatowy, przekazują go swoim
odbiorcom, dzięki czemu mają dodatkowy argument, aby zachęcać użytkowników do
zakupów właśnie w Twoim sklepie.

KOD UNIKALNY - dodany do systemu webaPartners dla wybranego wydawcy -
zakładka Kody rabatowe >>> Dodaj kod rabatowy, odznaczając opcję “Chcę
udostępnić tylko wybranemu wydawcy” przekazywany jest wybranemu
wydawcy, co oznacza, że tylko on może publikować go na swojej stronie.

KODY UNIWERSALNE I NA WYŁĄCZNOŚĆ

Jako reklamodawca webePartners masz możliwość przekazywania kodów rabatowych 
dla wszystkich wydawców lub tylko dla wybranych. Dwa podstawowe rodzaje kodów to:

KOD UNIWERSALNY - dodany do systemu webePartners - zakładka Kody
rabatowe >>> Dodaj kod rabatowy przekazywany jest wszystkim wydawcom
programu partnerskiego, czyli ten sam kod rabatowy będzie pojawiał się na wielu
różnych witrynach wydawców.

motywują wydawców do aktywności w programie
wydawcy chętniej wspominają w publikacjach o marce udostępniającej kody
chętnie przekazują kody swoim odbiorcom motywując do szybszych  zakupów
zniżki kreują wizerunek marki przyjaznej swoim klientom
szybko docierają do łowców okazji
pobudzają sprzedaż w niskich sezonach zakupowych

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI UDOSTĘPNIANIA  PROMOCJI I KODÓW

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat kodów rabatowych, koniecznie przeczytaj:

Kody rabatowe – co warto o nich wiedzieć?

Kupony rabatowe, czym są i jak mogą zwiększyć sprzedaż w programie partnerskim?

https://webepartners.pl/blog/kody-rabatowe-co-warto-wiedziec/
https://webepartners.pl/blog/kupony-rabatowe-w-programie-partnerskim/


Pamiętaj 
o banerach

Banery przyciągają uwagę, łatwo jest stworzyć i skutecznie wspomagają kampanie
reklamowe w internecie. Mimo, że użytkownicy internetu uodpornili się już na
uciążliwe reklamy w formie banerów, to w pewnych przypadkach jest to wciąż jedno z
najpopularniejszych narzędzi marketingowych. 

JAKIE BANERY SĄ NAJCZĘŚCIEJ KLIKANE?

Najlepiej działające banery to takie, które… nie wyglądają jak banery! 

Dobrym przykładem takich banerów są
reklamy Apple. Prosty projekt graficzny,
łatwy do zrozumienia i szybszy do
zapamiętania. Prosty nie oznacza tani, ani
prostacki. Zbyt duża ilość informacji tylko
zaśmieca baner. Przyciągnij klienta
jakością, a szczegóły oferty niech pozna
dopiero  po kliknięciu w reklamę.

Bardzo dobrze sprawdzają się również banery, które są nośnikiem konkretnej
informacji, na przykład o przecenie lub darmowej dostawie. Wówczas skutecznie
wspomagają sprzedaż i zachęcają klientów do kliknięcia, aby mogli jak najszybciej
zapoznać się z pełną ofertą promocyjną.

Przygotowując banery, pamiętaj o różnych rozmiarach. Skorzystaj ze strony Moat.com
- biblioteki banerów największych marek i zobacz grafiki, które konwertują. Nie bój się
tworzyć i testuj swoje pomysły. 

Więcej na temat banerów znajdziesz tutaj.

https://webepartners.pl/blog/banery-reklamowe-jak-z-nich-korzystac/
https://webepartners.pl/blog/banery-reklamowe-jak-z-nich-korzystac/
https://webepartners.pl/blog/banery-reklamowe-jak-z-nich-korzystac/


Reaguj 
na zgłoszenia
i współpracuj

Jeśli dostaniesz zapytanie lub prośbę od wydawcy, staraj się szybko reagować.
Będzie to pozytywny sygnał, że dbasz o powodzenie Waszej współpracy i jesteś w
nią zaangażowany. Bardzo często wydawcy organizują niestandardowe akcje dla
wybranych marek lub produktów. Potrzebują wówczas więcej informacji                   
 o produktach, dodatkowe materiały reklamowe lub dedykowane kody rabatowe. 

Nawet jeśli nie możesz spełnić danej prośby, nie pozostawiaj wydawcy bez
odpowiedzi. Dobra komunikacja jest podstawą współpracy afiliacyjnej. Staraj się
odpowiadać na każde zgłoszenie. Zbudujesz dzięki temu trwałą relację dzięki której
wyniki programu będą systematycznie rosnąć.

Afiliacja to współpraca, której celem jest osiąganie wymiernych korzyści
współpracujących podmiotów.  Im większe zaangażowanie każdej ze stron,
tym większy sukces programu partnerskiego. Dlatego tak ważne jest
budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z wydawcami. Ma to
znaczący wpływ na budowanie dobrego wizerunku reklamodawcy, który
wydawcy przekażą dalej, dzięki swoim umiejętnościom i zasięgom, jakie
osiągają.

AFILIACJA

Współpracuj, bo warto !

Program afiliacyjny w sklepie internetowym – sekrety sukcesu
Program afiliacyjny – przykłady rozwiązań z Zachodu
Programy partnerskie – 5 największych zalet dla e-commerce

Jeśli nadal czujesz niedosyt wiedzy na temat rozwijania programu partnerskiego,
koniecznie zajrzyj na naszego bloga i przeczytaj:

webePartners Sp. z o.o   I   71  390 49 02   I   bok@webepartners.pl  

https://webepartners.pl/blog/program-afiliacyjny-w-sklepie-internetowym/
https://webepartners.pl/blog/program-afiliacyjny/
https://webepartners.pl/blog/programy-partnerskie/
https://www.facebook.com/webePartners
https://webepartners.pl/blog/

