
Introductie
Met een assortiment van ruim 13.000 producten is ICI PARIS XL dé 
beautyspecialist van Nederland op het gebied van geuren, cosmetica en 
huidverzorging. Al zestien jaar weten miljoenen klanten ICI PARIS XL te 
vinden. In 2016 werd ICI PARIS XL voor de dertiende keer op rij verkozen 
tot ‘Beste Parfumerie van Nederland’. De webshop werd uitgeroepen tot 
‘Beste Webshop 2016-2017’ in de categorie Parfumerie.

Samenwerking TradeTracker
Sinds 2013 werken Traffic4u en TradeTracker samen aan de affiliate 
campagne van ICI PARIS XL. In 2015 werd er voor gekozen om de 
samenwerking met het andere netwerk waarmee men samenwerkte 
voor de affiliatecampagne stop te zetten, om zo samen met 
TradeTracker de volledige focus te kunnen leggen op de optimalisatie 
van de affiliatecampagne.

De succesvolle samenwerking voor de affiliatecampagne van ICI PARIS 
XL vindt haar oorsprong in de combinatie van de gezamelijke kennis 
vanuit zowel Traffic4u als het netwerk en de uitgebreide software, 
proactieve service en ondersteuning vanuit TradeTracker. Dankzij de 
intensieve samenwerking tussen beide partijen, waarbij de focus is 
gelegd op het optimaliseren van de samenwerking met de belangrijkste 
influencers binnen het verzorgingssegment, zijn de resultaten van 
de affiliatecampagne voor ICI PARIS XL ver boven verwachting. Om 
deze reden koos ICI PARIS XL er in een eerder stadium al voor om 
een exclusieve samenwerking met TradeTracker aan te gaan. Een 
beslissing die, gezien de groei in de performance van de campagne en 
het vlekkeloze overgangsproces van twee netwerken naar één affiliate 
netwerk zeer positief is uitgevallen. 
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Een groei 
waar niemand 
rekening mee had 
gehouden

“De overgang van meerdere 
netwerken naar TradeTracker 
verliep rap en zonder problemen. 
TradeTracker heeft er sindsdien 
voor gezorgd dat doelstellingen 
ruimschoots zijn behaald. Wij 
hadden vooraf niet op een 
dusdanige omzetgroei en aanwas 
aan nieuwe partners gerekend.” 

- Niek Hindriks, Traffic4u
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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! 




