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Link afiliacyjny nie ma daty
ważności. Raz zamieszczony
w sieci, będzie pracował dla
Ciebie do czasu, aż go nie
zmienisz lub usuniesz.

link afiliacyjny
najprostsze narzędzie do zarabiania online

Link afiliacyjny:
podepniesz po każdą grafikę, logo i tekst
zlicza każde kliknięcie, akcję i prowizję

WYGENERUJ LINK AFILIACYJNY
Utwórz swój link w zakładce >>> Utwórz link afiliacyjny

BRAWO! twój link jest gotowy
Skopiuj link z zakładki >>> Moje linki afiliacyjne

Facebook i instagram
Linki afiliacyjne dedykowane na Facebooka i Instagrama znajdziesz pod ikoną "f"

link afiliacyjny do wybranego produktu
Jeśli chcesz wygenerować link afiliacyjny do konkretnego produktu:
idź do sklepu internetowego Reklamodawcy
znajdź produkt, który chcesz polecać w tym sklepie
skopiuj link do tego produktu z przeglądarki

Wróć do panelu wydawcy, do zakładki >>> Utwórz link afiliacyjny

BRAWO! twój link do produktu jest gotowy
Skopiuj link i opublikuj na swojej stronie lub w social media.

* po więcej jak zarabiać w social media KLIK

publikuj i zarabiaj
Link afiliacyjny możesz wkleić na stronę, bloga, podpiąć pod dowolną grafikę, logo czy tekst.
Możesz zamieścić na swoim profilu w social media, na grupach a także w komentarzach.
Link możesz przesłać mailem lub dowolnym komunikatorem (SMS, Messenger, WhatsApp itp.)

na blogu
Monika na blogi wikilistka.pl 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 najlepsze zestawienia
produktowe, w których zawsze można
znaleźć coś dla siebie.

wikilistka.pl
https://wikilistka.pl/wyprawka-do-pierwszejklasy-szkoly/

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 największe
zainteresowanie jego czytelników i które
kupowane są najchętniej.
podlinski.net/
https://www.podlinski.net/meskiekoszule-modne-w-sezonie-wiosna-lato/

po więcej przykładów KLIK

na YOUTUBE
Zaksiążkowane to kanał YouTube,
prowadzony przez dwie siostry: Tolę oraz
starszą o 8 lat Zuzannę. Obie bardzo
kochają książki, a na kanale dzielą się
swoją pasją z innymi. Regularnie
opowiadają o swoich ulubionych książkach
i inspirują innych do czytania.

linki afiliacyjne

Na Youtube nie ma ograniczeń co do ilości
linków afiliacyjnych jakie możemy
zamieścić w opisie filmu. Dlatego warto to
wykorzystać i podlinkować każdy produkt,
który polecamy na filmie.
Można również, podobnie jak robią to Tola
i Zuza umieścić tylko jeden link afiliacyjny,
do strony głównej sklepu, w ich przypadku
do księgarni.

Zaksiążkowane

Marta Potoczek prowadzi bloga Leniwa
niedziela oraz kanał na YouTube. Jest
fotografką,
ogrodniczką,
pasjonatką
kuchni, podróżniczką. Na blogu i w social
media dzieli się swoimi doświadczeniami.
W filmach i wpisach w prosty sposób
przekazać całą wiedzę jaką posiada na
dany temat. Inspiruje i podpowiada
sprawdzone przez siebie rozwiazania.
W opisach filmów zamieszcza linki do
produktów,o których opowiada. Dzięki
temu jej odbiorcy nie tracą czasu na
przeszukiwanie sieci aby realizować
podobne projekty.

Marta Potoczek - Leniwa niedziela

na Facebooku
LINKI W treści postów

w opisach zdjęć

w komentarzach

Każdy aktywny link dodany do facebooka, możesz zastąpić
linkiem afiliacyjnym.
Facebook, spośród wszystkich platform społecznościowych, ma
najwięcej formatów prezentowania postów i daje najwięcej
możliwości odsyłania użytkowników poza serwis. Dzięki temu
mamy dużo sposobów na wplatanie linków afiliacyjnych w treści
postów.
Link afiliacyjny można umieścić bezpośrednio w treści posta
bez grafiki, z grafiką, filmem, pokazem slajdów i albumem
zdjęć. Opisując zdjęcia w albumie, również można dodać link
afiliacyjny.
Każdy link wklejony w komentarzu czy przesłany w wiadomości
prywatnej przez Messenger, można zastąpić linkiem
afiliacyjnym. Swobodnie wkleisz go do również do WhatsApp,
Google Hangouts, smsa, czy po prostu do maila.

w wiadomościach

na instagramie
link afiliacyjny w BIO
Instagram to świat hashtagów i pięknych zdjęć.
To przede wszystkim aplikacja mobilna, z bardzo
zaangażowanymi
użytkownikami,
którzy
praktycznie nie rozstają się z Instagramem. Choć
aplikacja nie daje tylu możliwości zamieszczania
aktywnych linków co facebook, to ze względu tak
zaangażowaną
społeczność,
warto
wykorzystywać możliwości, które istnieją.
Każdy użytkownik Instagrama może umieścić
aktywny link w opisie swojego profilu, tzw. BIO,
który w każdej chwili można podmienić na link
afiliacyjny.

link afiliacyjny w relacjach
Gdy osiągamy 10000 fanów, w relacjach zostaje
automatycznie uruchomiona funkcja swipe up,
która umożliwia dodawanie aktywnych linków
zewnętrznych, również afiliacyjnych.
Każdy, kto przewinie palcem w górę ekran
smartfona podczas oglądania relacji z aktywnym
linkiem, zostaje odprowadzony do internetowej
strony zewnętrznej. Aby zachęcić fanów do
działania, warto dodać jakiś napis czy naklejkę
mówiącą o hiperłączach
i nakłaniającą do działania!

na pintereście

link afiliacyjny pod szpilką
Pinterest to największa tablica inspiracji na
świecie. Tematyczne zestawy graficzne
inspirują i pobudzają chęci zakupowe.
Dlatego warto to wykorzystywać i odsyłać
odbiorców do miejsc, gdzie mogą kupić
produkty, które znaleźli właśnie na twojej
tablicy.
Aplikacja Pin It pozwala przypinać twórcze
pomysły do tablicy na Pintereście z
poziomu przeglądania danej strony. Po
prostu znajdujesz w sieci coś, co Ci się
podoba, i od razu możesz przybić szpilę.

Z Pin it masz pewność, że nie umkną Ci
przepisy z ulubionego bloga kulinarnego
czy inspitujące zdjęcia kreacji modowych.
Niezależnie jednak od tego w jaki sposób
dodasz zdjęcie do swojej tablicy, zawsze
możesz dodać do niego aktywny link lub
podmienić już istniejący na link afiliacyjny.
link
afiliacyjny

Wystarczy kliknąć w ikonę edycji zdjęcia,
a następnie w polu strona docelowa wkleić
link afiliacyjny.

zacznij teraz
Nie wiesz jak zacząć?
Napisz lub zadzwoń do nas.
bok@webepartners.pl +48 71 390 49 02

i jeszcze prezent
dla Ciebie

"JAK generować widgety produktowe"

Pobierz darmowy ebook

