
Introductie
Van witgoed tot televisie en van mobiele telefoon tot stofzuiger. Met 
meer dan 70 winkels en een breed assortiment aan producten tegen 
de beste prijzen voorziet BCC heel Nederland al jarenlang van de beste 
elektronica. Aan klanten doet BCC de volgende beloftes: de beste prijs, 
het beste advies, de juiste keuze, het meeste gemak, de beste service en 
altijd een duurzame keuze.

Samenwerking TradeTracker
BCC werkt sinds november 2006 samen met TradeTracker aan de 
performance vanuit het affiliatekanaal. In de afgelopen tien jaar heeft 
BCC de resultaten vanuit het affiliatekanaal aanzienlijk zien groeien. 
Sinds 2014 werkt BCC exclusief samen met TradeTracker om zo het 
best mogelijke resultaat vanuit het affiliatekanaal te behalen. 

Dankzij de tienjarige samenwerking met TradeTracker is BCC binnen het 
affiliatekanaal in staat de affiliate prestaties nauwgezet te monitoren, 
wat snel schakelen mogelijk maakt. BCC is in staat om haar affiliates per 
productgroep te belonen en om zo een scherpe vergoeding te bieden, 
waarmee de inzet van de verschillende affiliates optimaal gestimuleerd 
kan worden. Zo ontvangen goed presterende affiliates voor de 
affiliatecampagne van BCC een premiumbeloning waarbij zij tot wel 8% 
commissie per sale kunnen verdienen.

BCC heeft een sterke online-offline strategie waarbij landelijke 
marketingactiviteiten zich via TradeTracker vertalen naar wekelijks 
terugkerende acties, zoals de ‘Weekbreker’ en ‘Weekend deals’. Door 
consequent samen met haar partners de uitdaging aan te gaan is BCC 
afgelopen jaar in staat geweest de omzetdoelstelling te behalen en zelfs 
een groei van 15% bovenop deze doelstelling te bewerkstelligen. 
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Wij zijn een team van gedreven “affiliate junkies”, gepassioneerd door 
affiliate marketing en altijd bezig met het optimaliseren van campagnes. 
Ervaar het zelf, meld je aan bij TradeTracker! 

“In het verleden werkte ik met 
meerdere netwerken tegelijk, 
maar TradeTracker was altijd 
de best presterende partij. Het 
systeem werkt vlekkeloos en zelfs 
in vakantieperiodes is de service 
level altijd on track. Dankzij 
TradeTracker boek ik uitstekende 
resultaten.” 

- Rudolf de Leeuw, Senior online 
marketeer van BCC




