Case Study
BookerZzz

Best in the market solution

Introductie
BookerZzz is het overkoepelende bedrijf van Hotel Booker BV (bekend
van HotelSpecials) en Bungalow Booker (bekend van BungalowSpecials).
Actief in acht landen met Nederland als grootste markt. Met 150
medewerkers in twee kantoren (Haarlem en Göteborg) is BookerZzz
één van de grootste spelers in ‘kort weg’ vakanties met in het aanbod
5000 hotels en 700 vakantieparken. BookerZzz onderscheidt zich op de
markt door zich te focussen op uniek aanbod in de vorm van specials,
waarbij toegevoegde waarde en “best value for money” voorop staan.

Samenwerking TradeTracker
Sinds 2007 werkt BookerZzz succesvol samen met TradeTracker.
Waar eerst gestart werd met alleen HotelSpecials.nl zijn er nu voor alle
volwassen labels, waaronder BungalowSpecials.nl, affiliate campagnes in
Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Begin 2016 werd door BookerZzz besloten de focus voor de affiliate
campagnes te verleggen naar kwalitatieve contentpublishers. Partijen
die een positieve bijdrage leveren aan de customer journey en die in
staat zijn zowel meer bezoekers door te sturen en tegelijkertijd meer
sales te genereren. Om de attractiviteit van de campagnes te verhogen
werden het advertentiemateriaal verbeterd, de productfeeds uitgebreid
en het commissiemodel volledig aangepast. Het gevolg van deze
nieuwe strategie was een sterke verbetering in bereik, traffic en een
verdubbeling van het aantal sales voor BungalowSpecials.nl.
In 2017 zal BookerZzz de huidige affiliatemarketing strategie
verder doorzetten in haar campagnes. De kwaliteit van de affiliates
en de bijdrage die zij leveren aan de klantenervaring zijn daarbij
van groot belang. Anderzijds streeft BookerZzz er naar om de de
affilates nog beter bij te staan in hun werk doormiddel van actueel
advertentiemateriaal, productfeeds en scherpe commissies.

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!

Industrie
Travel

Segment

Hotels en vakantiehuizen

Unieke functies
Zeer uitgebreide feeds

Resultaten

Verdubbeling aantal sales

“TradeTracker beschikt over een
kwalitatief publishernetwerk,
effectieve accountmanagers en
een gebruiksvriendelijk platform.
De samenwerking is zeer
prettig en de vernieuwde software
is een best-in-the-market-solution
die ons in staat stelt onze affiliate
campagnes op de best mogelijke
manier te managen.”
– Daniël de Klein, Online
Marketing BookerZzz
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