YOURSURPRISE
AFFILIATE PROGRAMMA

START-UP GUIDE
ALLES WAT JE MOET WETEN OM AAN DE SLAG TE KUNNEN
MET HET YOURSURPRISE FAMILY PROGRAMMA
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INTRODUCTIE
Welkom! Super tof dat je je hebt aangemeld voor het YourSurprise Family afﬁliate-programma. Ben je hier per
ongeluk al beland en heb je je nog niet aangemeld? Geen paniek, je kunt je hier alsnog aanmelden.
In deze start-up guide willen we je graag meenemen in de eerste stappen van het afﬁliate-programma. We geven
uitleg over ‘Tapﬁliate’, het programma dat we gebruiken om de door jou gerealiseerde sales te tracken. Maar we
laten je ook zien waar je het beschikbare promotiemateriaal kunt vinden. Kortom, alles wat je moet weten om te
starten met het promoten van ons unieke en persoonlijke cadeau-assortiment.
Heb je na het lezen van deze start-up guide nog vragen? Ons team van afﬁliate-experts staat altijd voor je klaar.
Neem gerust contact met ons op via: afﬁliate@yoursurprise.com of 0111 762 229.
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TAPFILIATE
Tapﬁliate is het trackingsysteem dat YourSurprise gebruikt om de door jou gerealiseerde sales te tracken en te
verzamelen. Daarnaast biedt dit systeem ook nog eens een aantal hele handige features die jij kunt gebruiken om je
campagnes te verrijken met fantastisch promotiemateriaal, gemaakt door onze designers.
Zodra je je hebt aangemeld, krijgen wij hiervan een berichtje, gaaf dat je ons wilt versterken! Uiteraard hebben wij
even nodig om jouw aanmelding te beoordelen, want dit is een handmatig proces. Aangezien wij heel blij zijn met
jouw aanmelding, kun je verwachten dat YourSurprise de aanmelding binnen 24 uur verwerkt. In het weekend kan
het een dagje langer duren, want dan maken wij ons op voor weer een werkweek vol leuke samenwerkingen!
Zodra jouw aanmelding is goedgekeurd, ontvang je hierover een notiﬁcatie in je e-mail. Nu kan het echte werk
beginnen! Je kunt nu inloggen in de omgeving en jouw eerste promotie op gaan zetten.
Inloggen kan via: https://yoursurprise.tapﬁliate.com/login of via https://www.yoursurprise.nl/afﬁliate
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LET’S START!
Je bent nu ingelogd in de interface,
welkom! Het beginscherm is een
overzichtelijk dashboard, waar je onder
andere een overview van vandaag, de
hoeveelheid kliks van de laatste 28
dagen, de door jou gerealiseerde
conversies van de laatste 28 dagen en
natuurlijk, de door jou verdiende
commissie kunt inzien.
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RAPPORTEN
Naast het dashboard biedt de interface
van Tapﬁliate talloze mogelijkheden,
zoals rapportages. Binnen de
rapportages kun je diverse data
ophalen, zodat je precies kunt zien hoe
jouw campagne/afﬁliate-promoties
presteren binnen een bepaalde
tijdsperiode. Je kunt ook achterhalen
welke links het best presteren en welke
je kunt optimaliseren voor een nog
beter resultaat.
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RAPPORTEN

Rapporten van diverse data en perioden

Performance op programmaniveau

Bronvermelding, bijvoorbeeld default of social media (deze kun je zelf instellen)
Resultaten op referrer niveau, welke links presteren goed en waar kun je optimaliseren?
Informatie over je doelgroep, zoals de locatie waar ze zich bevinden
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PROGRAMMA'S

Met de ‘Programma's’ functie, kun je de
programma's vinden waarvoor jij bent
goedgekeurd. YourSurprise zorgt voor
waanzinnig promotiemateriaal in diverse
thema's. Deze kun je bekijken door op de
button ‘Bekijk’ te klikken naast het
desbetreffende programma.
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ASSETS

Jouw persoonlijke link!

Promote YourSurprise via Social!

Ga met je muis over
het materiaal dat je
wilt promoten voor
extra informatie.
Met de embed code
voeg je de banner
eenvoudig toe aan
jouw website.
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CONVERSIES & COMMISSIES

In de functie ‘Conversies & Commissies’
vind je een overzicht van de door jou
gerealiseerde verkopen en bijbehorende
commissies. Je ziet hier ook de status
van de transactie, bijvoorbeeld: pending
of goedgekeurd.
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BRONNEN

Optionele functie: Bronnen zijn kanalen die je gebruikt ter
promotie van afﬁliate-campagnes. Een bron kan een enkel kanaal
zijn, zoals een speciﬁeke website. Maar ook een groep, zoals social
media. Je kunt bronnen gebruiken om statistieken te verﬁjnen
binnen de "rapporten" functie.

SUCCES!
LET'S CREATE BUSINESS

