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Το Affiliate Marketing είναι μέρος του Performance Marketing

Performance Marketing
όλες οι τεχνικές και καμπάνιες προώθησης που 
στοχεύουν σε μετατροπές και άλλους στόχους 

απόδοσης

Affiliate Marketing



“ Τί είναι το

Affiliate Marketing;



“ To Affiliate Marketing είναι ένα διαδικτυακό κανάλι 
στο οποίο ένα δίκτυο συνεργατών μπορεί να 

προωθήσει τα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησής 
σας, με αντάλλαγμα ένα ποσό ως προμήθεια για κάθε 

επιτυχημένη ενέργεια που ορίζετε.

δλδ Associate Program, Internet Affiliate Marketing, Direct Marketing, 
Partner Marketing, Pay-Per-Performance Marketing, Referral Program



Ο Συνεργάτης (Affiliate) 
εμφανίζει τη διαφήμιση 

σας στο website του

Ο πελάτης κλικάρει και 
μεταφέρεται στο 

διαφημιζόμενο προϊόν

Οι μετατροπές 
καταγράφονται

Ο συνεργάτης
επιβραβεύεται με μια 

προμήθεια κι εσείς με μία 
πώληση!

Πώς λειτουργεί το Affiliate Marketing;



Τύποι affiliate συνεργατών

Ανεξάρτητοι
Σχετικοί με το 

Προϊόν/Υπηρεσία
Λάτρεις του 
προϊόντος

Ο Συνεργάτης δεν έχει καμία 
σχέση με το προϊόν.

Σετάρει PPC Adwords ή Facebook 
Ads καμπάνιες ελπίζοντας ότι 

κάποιος θα συνδεθεί και θα γίνει 
η μετατροπή.

Ο Συνεργάτης ίσως δεν έχει 
χρησιμοποιήσει το προϊόν.

Διαχειρίζεται ένα website σχετικό με 
το προϊόν και προσθέτει 

συνδέσμους κυρίως σε μορφή 
banner. 

Ο Συνεργάτης έχει 
χρησιμοποιήσει το προϊόν, το 
έχει αγαπήσει και το προτείνει 

μέσα στο δικό του 
περιεχόμενο.



4 βασικοί παίχτες, οι σχέσεις μεταξύ τους και οι διαδικασίες

Έμπορος

Διαφημιζόμενος

Συνεργάτης

Διαφημιστής

Affiliate Program Manager
Εσωτερικός ή εξωτερικός Συνεργάτης

Affiliate 
Network



Διαφημιζόμενος

Έμπορος
Διαφημιζόμενος

► Εταιρίες που ενδιαφέρονται για διαδικτυακές 
πωλήσεις ή μετατροπές εν γένει.

► Είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τους Συνεργάτες 
για να τους προσφέρουν πωλήσεις/ 
μετατροπές μέσα από το Δίκτυο Συνεργατών.



Διαφημιστής

Συνεργάτης / 
Διαφημιστής

Ένας ιστότοπος (ή χώρος ψηφιακού περιεχόμενου) που 
περιλαμβάνει συνδέσμους οι οποίοι συνδέουν τους 
καταναλωτές με τον ιστότοπο του Εμπόρου προκειμένου να 
προχωρήσουν σε συναλλαγή ή μετατροπή.

Πόσα είδη συνεργατών υπάρχουν;



Διαφημιστής

Social 
Media

Email / 
Newsletter

Ιστότοποι
Περιεχομένου

Υπηρεσίες 
Αγορών

PPC 
Συνεργάτης

Παρακίνηση 
Επισκεψιμότητας

Συνεργάτης / 
Διαφημιστής



Πως πληρώνονται οι συνεργάτες;

Cost Per 
Impression

Pay Per Lead /

Cost Per Action

Pay Per 
Performance Cost Per Click

Προμήθεια βασισμένη 
σε % της συνολικής 

αξίας της παραγγελίας
(μερίδιο Εσόδων)

Προμήθεια για κάθε 
ενδεχόμενη μετατροπή 
που έχει ξεκινήσει από 

το site

Προμήθεια για κάθε 1k 
προβολών του banner στο 

site του συνεργάτη

Προμήθεια κάθε φορά 
που ο επισκέπτη 

κλικάρει στο banner 
στο site του συνεργάτη



Affiliate Networks

Τα Affiliate Networks είναι τρίτα μέλη που 
λειτουργούν ως ενδιάμεσοι ανάμεσα στους 
Συνεργάτες και τους Εμπόρους.

Πώς λειτουργεί;



Affiliate Networks

1. Οι Έμποροι βρίσκουν τα sites των Συνεργατών

2. Οι Συνεργάτες βρίσκουν τους Εμπόρους

3. Καταγράφονται οι μετατροπές και τα δεδομένα γνωστοποιούνται και 
στα δύο μέρη

4. Συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται και εκτελούνται πληρωμές από 
Εμπόρους σε Συνεργάτες

5. Αποθηκεύονται υλικά προώθησης από τους Εμπόρους ώστε να 
χρησιμοποιηθούν από τους Συνεργάτες

Ποιοι Είναι;



Affiliate Networks



Παράδειγμα ενός γνωστού Affiliate Network



Affiliate Program Manager

► Εσωτερικός ή εξωτερικός Συνεργάτης

► Υπεύθυνος για την ανάπτυξη, διαχείριση και 
υποστήριξη ενός affiliate προγράμματος

► Αναζητά τους καλύτερους Συνεργάτες, 
Δίκτυα Συνεργατών για τον Έμπορο και 
παρέχει υποστήριξη σε όλα τα μέρη



6 εύκολα βήματα για το στήσιμο του affiliate marketing

1. Πραγματοποιείτε Εγγραφή στο Δίκτυο των Συνεργατών. Ισχύει για 
Εμπόρους και Συνεργάτες
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Συνεργάτες το κατεβάζουν και προσθέτουν τις διαφημίσεις στον 
site τους



6 εύκολα βήματα για το στήσιμο του affiliate marketing

Cookies

1. Πραγματοποιείτε Εγγραφή στο Δίκτυο των Συνεργατών. Ισχύει για 
Εμπόρους και Συνεργάτες

2. Οι Έμποροι ανεβάζουν υλικό για διαφημίσεις στο Δίκτυο. Ο 
Συνεργάτες το κατεβάζουν και προσθέτουν τις διαφημίσεις στον 
site τους

3. Ο καταναλωτής επισκέπτεται το site, κλικάρει το σύνδεσμο της 
διαφήμισης στο banner και οδηγείται στον ιστότοπο του εμπόρου. 
Ένα cookie τοποθετείται στο πρόγραμμα πλοήγησης του 
καταναλωτή που ταυτοποιεί τον έμπορο, τον συνεργάτη και το 
σύνδεσμο. Το Cookie αποστέλλεται αυτόματα στο Δίκτυο 
Συνεργατών
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4. Ο καταναλωτής πραγματοποιεί αγορά ή άλλου είδους μετατροπή 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα του εμπόρου. Το URL που τον 
οδήγησε στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει το ID του 
Συνεργάτη.
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Οι Καλύτερες Πρακτικές στο affiliate marketing

Διαφημίστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στοχεύστε σε ιστότοπους με μεγάλη επισκεψιμότητα και κύρος. Ενδεικτικά: Blogs του 
Κλάδου σας, Δημοσιεύσεις Επαγγελματιών, Media Διαφημιστές etc.

Ενεργοποιήστε την επιλογή για την απαλοιφή διπλοκαταγραφής των παραγγελιών, 
ώστε να μην επιτρέψετε σε ένα πρόγραμμα affiliate marketing να καταγράψει ή να 
«χρεωθεί» μια πώληση όταν έχει μεσολαβήσει δεύτερο κανάλι στο ταξίδι του 
καταναλωτή προς την αγορά.

Πειραματιστείτε με τα κείμενα και το οπτικό υλικό, εκμεταλλευτείτε native διαφημίσεις
και βελτιστοποιήστε



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. 
The insights and quality services we deliver help build trust and confidence 
in the capital markets and in economies the world over. We develop 
outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our 
stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working 
world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the 
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate 
legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by 
guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY 
collects and uses personal data and a description of the rights individuals 
have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. 
For more information about our organization, please visit ey.com.

About EY's Advisory Services 
In a world of unprecedented change, EY Advisory believes a better working 
world means helping clients solve big, complex industry issues and 
capitalize on opportunities to grow, optimize and protect their businesses.

From C-suite and functional leaders of Fortune 100 multinationals to 
disruptive innovators and emerging market small and medium-sized 
enterprises, EY Advisory works with clients — from strategy through 
execution — to help them design better outcomes and realize long-lasting 
results. A global mindset, diversity and collaborative culture inspires EY 
consultants to ask better questions. They work with their clients, as well as 
an ecosystem of internal and external experts, to create innovative 
answers. Together, EY helps clients’ businesses work better.

The better the question. The better the answer. The better the world 
works. 
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