
Conversion Path Tracking
Att förstå en kunds resa och hur den är påverkad av publishers kan vara en utmaning. Gräv djupare i kundens 
Conversion Path och analysera dina kunders resa genom olika publishers innan de gör ett köp eller generar ett lead. 
Det spelar ingen roll vilken kanal som används, allt från bloggar till jämförelsesiter, mobilt eller desktop, så kan du 
alltid analysera hela kundens resa för att bättre nå dina mål.

På en marknad där sista-klick oftast används så läggs mycket 

ansträngning av publishers att ta just den positionen i kedjan 

för att få sista klicket. Men, mer än 95% av alla transaktioner 

involverar mer än en publisher som marknadsför er kampanj. 

Traditionellt har den publishers som levererat det sista klicket 

fått provisionen som rapporteras i er transaktionsöverblick.

Hur Conversion Path Tracking fungerar

Kunder interagerar med olika kanaler genom deras väg till köp och publishers är väl medvetna om vilka behov som behöver 

tillfredställas. Som ett resultat har publishers skräddarsydda sätt att påverka kunder och tillgodose faktorer som leder fram till ett köp. 

Conversion Path Tracking ändrar detta fundament och ger 

annonsörer och publishers full insikt i en kunds resa genom 

transaktionen. Detta transperanta sätt ger användare en större 

insikt, både för annonsörer och publishers, in i hur man bäst 

optimerar sina strategier för att öka värdet. Medan annonsörer 

kan få mycket mer information gällande hur olika publishers är 

inblandande i kundens resa så kan även publishers optimera för 

bästa resultat.



Publishers

Skaffa dig revolutionerande insikter om hur andra publishers 

presterar i kedjan och jämför med dina egna insatser. Upptäck 

hur du presterar bättre än dina konkurrenter och optimera hur 

du bäst levererar och optimerar dina kampanjer.

Conversion Path affiliate site report

Purblisherns position i kedjan ger värdefull 

insikt om vilken interaction de har med 

konsumenter. Som ett resultat kan detta 

översättas till ett mervärde för specifika typer 

av publishers där annonsörer söker efter att 

öka deras synlighet för att kuna öka sina 

konverteringar.  

Commission atrributed to

En välinformerad kund är idag en kräsen kund och vet vad den 

vill ha och antal beröringspunkter i kedjan ökar hela tiden. Att 

nu kunna identifier publishers baserat på deras position kedjan 

gör det enklare att kunna skräddarsy provisionsmodeller för att 

säkra relationen mellan annonsör och publisher.

Annonsörer

Conversion Path Tracking hjälper annonsörer att identifiera 

publishers som ofta glöms bort under kundens resa. Genom 

att optimera compensation för just dessa publishers kommer 

mer trafik att genereras som skapar transaktioner.

Använd Conversion Path Tracking till din fördel

Kunder interagerar med olika kanaler genom deras resa för att göra ett köp och publishers är väl medvetna om deras behov. På detta 

sätt har publishers en förmåga att skräddarsy olika erbjudanden för att kunna fånga kundens köpbeteende.

Är du redo att ansluta dig till 

revolutionen?
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