
CONVERSIEPAD TRACKING
Het begrijpen van conversiepaden en hoe deze worden beïnvloed door de affiliates die uw campagne promoten 
is een uitdaging. Verdiep u in het analyseren van de interacties tussen consumenten en affiliates tijdens het 
conversieproces. Analyseer het volledige conversiepad en beïnvloed affiliates om uw doelstellingen te bereiken, 
ongeacht het type affilliate. 

In een markt die gedomineerd wordt door het ‘last cookie 

counts’-principe, stoppen affiliates veel energie en middelen in 

hun inspanningen om de laatste positie in de customer journey 

te verwerven. Hoewel er bij meer dan 95 % van alle affiliate 

transacties meer dan één affiliate heeft bijgedragen, wordt 

meestal de affiliate die de laatste klik aanbrengt beloond.

Zo werkt Conversiepad Tracking

Consumenten komen met verschillende kanalen in contact op hun pad naar een aankoop. Publishers zijn in staat om hun behoeften te 

begrijpen, de belangrijkste aankoop factoren vast te leggen en hun comunicatie naar de consumenten hierop af te stemmen. 

Conversiepad Tracking breekt met deze traditie en biedt zowel 

merchants als affiliates volledige inzage in alle touchpoints 

van een consument welke hebben geleid tot een transactie. 

Deze transparante aanpak geeft gebruikers meer inzicht in 

hun positie binnen het conversiepad en de daaruit ontstane 

return. Dit maakt het mogelijk voor merchants en affiliates om 

hun strategie te wijzigen en te optimaliseren in het creëren van 

additionele waarde. Waar merchants veel meer details krijgen 

over welke affiliates betrokken zijn en wat hun plaats is binnen 

de customer journey, kunnen affiliates deze inzichten gebruiken 

om optimale campagne resultaten te behalen.



Affiliates

Krijg baanbrekend inzicht in de betrokkenheid van iedere 

relevante affiliate in het conversiepad naar conversie en 

vergelijk deze met uw eigen performance. Ontdek waar u staat 

tegenover de concurrrentie en optimaliseer uw aanpak om 

optimaal rendement te halen uit uw campagnes.  

Conversion Path affiliate site report

De positie van affiliates binnen het 

conversiepad levert waardevolle inzichten 

op over hun interactie met de consument. 

Deze inzichten kunnen worden vertaald 

naar toegevoegde waarde per type affiliate 

site  en naar waar en wie de merchants hun 

zichtbaarheid wensen te verhogen om zo hun 

conversie te verbeteren. 

Commission atrributed to

Met steeds meer veeleisende en goed geïnformeerde 

consumenten zal het aantal touchpoints binnen het 

conversiepad alsmaar toenemen. Het kunnen bepalen waar 

affiliates zich binnen het conversiepad bevinden laat toe 

om commissiemodellen beter af te stemmen en een betere 

merchant – affiliate relatie op te bouwen.    

Adverteerders

Conversiepad Tracking helpt bij het identificeren van affiliates 

waarvan de bijdrage in de conversies vaak over het hoofd 

wordt gezien. Door het optimaliseren van het beloningsmodel 

voor deze specifieke affiliates zullen zij meer verkeer 

aanleveren, wat dan weer zal resulteren in meer transacties. 

Gebruik Conversiepad Tracking in uw voordeel

Tijdens het aankoopproces komen consumenten met verschillende kanalen in contact op hun pad naar een aankoop. Affiliates zijn in 

staat om hun behoeften te begrijpen, de belangrijkste aankoop factoren vast te leggen en hun communicatie naar de consumenten 

hierop af te stemmen.

Bent u klaar voor deze revolutie ?
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