
Virksomheden
Sunweb blev grundlagt i 2001 og er en del af Sundio Group International 
GmbH, som ejer flere brands, hvor af Sunweb er det største. I Danmark 
kører vi også kampagnen Eliza Was Here. Sunweb tilbyder en let 
tilgængelig og brugervenlig booking-platform, som er delt op i Sunweb 
Sol-, Ski- og Bilferie. Eliza Was Here kører efter et mere unikt koncept, 
hvor fokus ligger på små, unikke indkvarteringer. Sundio Group er en af 
de største rejsearrangører i Europa og tilbyder rejser til 350 destinationer. 

Samarbejdet med TradeTracker
Udover Danmark, bruger Sundio Goup også TradeTracker i Holland, 
Belgien, Sverige, England, Tyskland og Frankrig. 

I Danmark har vi kørt Sunweb siden 2012 og Eliza Was Here siden 2015. 
Siden hen har TradeTracker hjulpet dem med at sprede deres brands 
og budskab til rejselystne danskere. Dette er sket gennem vores rejse-
affiliates, der konstant søger efter de bedste deals til deres læsere.

Gode affiliates i vores netværk bliver identificeret og introduceret til 
kampagnerne, men det stopper ikke her. Vi går skridtet videre og leder 
også efter gode affiliates uden for TradeTracker-netværket til at promovere 
for Sunweb.

Sundio Groups Affiliate Manager er i tæt kontakt med deres dedikerede 
TradeTracker International Account Manager, der hjælper til med at lægge en 
overordnet strategi for alle landene. Samtidig har de også en lokal Account 
Manager i hvert land til at håndtere og optimere kampagnerne. I Danmark 
bliver kampagnerne løbende monitoreret for at sikre deres performance. 

Som eksklusiv kunde hos TradeTracker har Sunweb også adgang til at gøre 
brug af vores Conversion Path Tracking tool. Med dette redskab kan de få 
et dybere indblik i deres præsterende affiliates. Baseret på disse data, har 
de bygget en kommissionsmodel op, hvor den højeste kommissionen gives 
til de sidetyper, der giver deres brands mest værdi.
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Unikke funktioner
Salg bliver evalueret 2 gange 
om måneden, hvilket giver glade 
affiliates, da deres kommission bliver 
betalt dobbelt så hurtigt i forhold til 
vores regulære kampagner.

Resultater
Tusindvis af rejser, der er købt 
gennem TradeTracker-affiliates.

Danskernes kendskab til deres 
brands er blevet øget markant 
gennem vores affiliates’ specifikke 
anbefalinger.
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“TradeTracker er en værdifuld 
partner til alle vores større 
brands. De forsyner os ikke kun 
med effektiv tracking, men har 
også hjulpet os med at øge vores 
affiliate-base væsentligt med 
relevante partnere i høj kvalitet.” 

– Hench Hsu, affiliate specialist, 
Sundio Group
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Vi er et team af resultatorienterede ’affiliate junkies’, der er dedikeret til 
performance marketing. Vi er altid på udkig efter at optimere kampagner. 
Meld dig til TradeTracker, og lad os komme i gang!




