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Meest gebruiksvriendelijke
systeem

Introductie
fonQ is het verrassende en inspirerende warenhuis met ruim 60.000
mooie producten op het gebied van wonen, koken en lifestyle. Het
webwarenhuis is uitgeroepen tot de beste webwinkel in de categorie
‘Wonen & Tuin’ tijdens de Thuiswinkel Awards 2016. Ook tijdens de
ABN AMRO Webshop Awards 2016-2017 is fonQ verkozen tot de beste
webshop in de categorie wonen.

Samenwerking TradeTracker
Sinds 2005 biedt fonQ de mogelijkheid producten uit de webshop
performance based te promoten. Waar de campagne voorheen naast
TradeTracker ook via andere affiliatenetwerken werd aangeboden aan
de publishers, werd in 2013 besloten om de affiliate marketingactiviteiten
exclusief onder te brengen bij TradeTracker.
De reden die hier aan ten grondslag lag was enerzijds de proactieve
houding vanuit TradeTracker, wat zich vertaalde in het in kaart brengen van
alle extra mogelijkheden voor de affiliatecampagne. Per relevante publisher
werd, mede op basis van de performance die de publisher in kwestie
leverde voor andere campagnes binnen het Wonen, huis en tuin segment,
in kaart gebracht wat de potentiele bijdrage de publisher zou kunnen
leveren aan de performance van de affiliatecampagne van fonQ.
Ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem alsmede de transparantie
in de vorm van permanente klikherkomsten en het inzichtelijk kunnen
krijgen van de bijdrage die de verschillende publishers leveren bij
de totstandkoming van de orders werd genoemd als reden om een
exclusieve samenwerking met TradeTracker op te zetten. De gedetailleerde
rapportagemogelijkheden en het gemak waarmee de software rapportages
genereert worden ook door fonQ genoemd als reden voor deze keuze.

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
Shopping

Segment

Wonen, huis en tuin

Unieke functies

Technische mogelijkheden

Resultaten

Maandelijkse groei

“Het systeem van TradeTracker is
erg gebruiksvriendelijk. Het biedt
alle ingrediënten om de affiliate
marketingactiviteiten vanuit één
locatie te managen. Met een druk
op de knop genereren wij exports
die veel informatie bieden over de
prestatie van onze affiliates. De
campagne groeit daardoor op
maandelijkse basis.”
- Larissa Goorhuis Oude
Sanderink, online acquisition
marketeer fonQ.
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