
Introductie
Miss Etam is open en toegankelijk. Door haar deskundigheid en haar 
enthousiasme staat de klant ieder dag centraal. In de ruim 90 winkels, 
verspreid door heel Nederland, kan de klant rustig winkelen en rekenen 
op eerlijk advies. Met de dagelijks wisselende collectie is er voor ieder 
wat wils. Lang of kort, maatje meer of juist minder; Miss Etam heeft het. 

Samenwerking TradeTracker
Miss Etam en TradeTracker werken sinds 2013 samen aan de performance 
van de affiliatecampagne. Als sinds de start van de campagne is er sprake 
van een zeer intensieve samenwerking, waarbij onder meer de aanvullende 
promotiemogelijkheden per individuele publisher in kaart zijn gebracht. 
Vervolgens zijn de beste promotiemogelijkheden bij de verschillende 
publishers ingezet voor de campagne. De intensieve samenwerking en 
proactieve houding vanuit TradeTracker maakte het mogelijk dat de 
vele promotiemogelijkheden snel geactiveerd konden worden voor de 
campagne. Hierdoor kwam de performance vanuit de affiliatecampagne al 
snel op een hoog niveau te liggen. 

Vanwege de prettige samenwerking en de goede resultaten 
besloot Miss Etam in 2015 de samenwerking met twee andere 
affiliatenetwerken te beëindigen, om vervolgens op exclusieve basis 
samen te werken met TradeTracker. De technische mogelijkheden 
die het solide systeem biedt waaronder de permanent zichtbare 
klikherkomsten en de mogelijkheid om de verschillende touchpoints 
van orders in kaart te brengen, de transparantie die hoog in het vaandel 
staat en daarbij de toewijding vanuit de accountmanagers waren voor 
Miss Etam de belangrijkste redenen om te kiezen voor een exclusieve 
samenwerking met TradeTracker.  
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“De geleverde service is snel en 
assertief. Het affiliatekanaal van 
Miss Etam groeit en draagt bij 
aan zowel de bezoekersaantallen 
als de omzet van MissEtam.nl. De 
samenwerking met TradeTracker 
is buitengewoon geslaagd.”

- Sebastiaan Dalmeijer, online 
marketeer Miss Etam
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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! 




