
Volg 
PayPro: 

Heb jij iets leuks gezien dat je wilt promoten bij PayPro?
Laat het ons weten via affiliate-marketing@paypro.nl

Affiliate Marketing 
Checklist
Wanneer je inlogt bij PayPro zie je affiliate campagnes in het menu staan.  
In dit overzicht zie je bij elk product een link staan met jouw unieke affiliate 
ID. Zoek een campagne uit, kopieer de link en start met promoten. Wanneer 
er een verkoop plaatsvindt ontvang je direct commissie. Bekijk hieronder de 
PayPro checklist om het maximale uit jouw promotie te halen!

Mijn Checklist

Content is king    
Heb je een website? Maak een blog! Het 
toevoegen van een artikel waarin je een 
product aanbeveelt of een review schrijft 
zorgt bovendien voor een sterkere SEO score.  
 

Gebruik je socials
De mensen die jou al kennen zien jou  
als  autoriteit. Socials zoals Instagram,  
Facebook en Linkedin zijn geweldige 
 plekken om je status, ideeën en  
suggesties te delen.

Gebruik je mailing lijst
E-mail marketing is (ook nu nog) het 
meest krachtige marketingmiddel dat  
er is. Het zet mensen in beweging en je 
kunt gericht een bepaalde doelgroep in-
formatie sturen.

Ken de producten
Verdiep je in het product zodat je exact 
weet voor welke bezoekers dit interessant 
is. Door degelijke kennis van het product 
kun jij gemakkelijker verkopen realiseren.
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Ken de verkoper
Leg contact met de verkoper en vraag 
welk promotiemateriaal er is dat jij kunt 
gebruiken. Of er tips en adviezen zijn en er 
eventuele acties zijn waar je aan mee kunt 
doen. 

Reputatie van de verkoper
Bedenk dat de verkoper een reputatie  
heeft hoog te houden, zoek als partner  
dus altijd naar een wederzijds voordeel  
en streef ernaar om altijd eerlijk te zijn.

PayPro score
Een campagne met een hoge score  
doet het goed. Echter begint ieder  product 
in PayPro met een score van 0, bij een lage 
score liggen er dus nog veel kansen.

Analyseer bezoekers
Probeer verschillende producten te 
 promoten en analyseer de resultaten.  
Het meten van de conversie statistieken 
kan je veel inzicht geven.

Andere affiliates of verkopers uitnodigen? 

https://www.linkedin.com/company/paypro
https://www.facebook.com/paypro.nl/
http://www.paypro.nl
https://paypro.nl/registreren-affiliate
https://paypro.nl/registreren-affiliate
https://paypro.nl/registreren-affiliate
https://www.instagram.com/paypro.nl/
https://paypro.nl/registreren-affiliate
https://paypro.nl/registreren-affiliate
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