
Affiliate marketing:

En overset guldgrube

for webshops

Sådan øger du din online shops omsætning med +20% 

uden at bruge ekstra tid på marketing



Du går herfra med

de 4 nøgler til

affiliate marketing



Hvordan fungerer affiliate 

marketing i praksis

Hvordan du kan dominere

Google uden et eneste

link

Hvorfor risikoen er langt

mindre end Adwords og

FB ads

Passer din forretning til

affiliate marketing





Hvem er Mikael?

• Arbejdet med online marketing siden 2003

• Stiftet Danmarks Affiliate Marketing Forum (Marketers.dk) 

i 2012

• Hjulpet +80 online shops med at omsætte for mere end 

130 millioner kr. over de sidste 5 år via affiliates.



Spørgsmål efterfølgende



Her er Henrik

Han er 31 år og lige blevet gift.

Henrik og fruen har lige købt et hus i Vejle og leder efter en ny

markise til deres terrasse.





I sin søgning falder Henrik 

over en affiliate 

hjemmeside.



Han klikker på et link og bliver sendt over 

til webshoppen der sælger markiser.



Henrik ender med at købe en markise til

3.299 kr. og affiliaten modtager en

kommission.

Det er affiliatens “løn” for at have henvist

Henrik til webshoppen.



Hvad er affiliate marketing?

“Ekstern salgsstyrke bestående af

100% kommisionsaflønnede sælgere”

Lav risiko: Det koster dig ikke en krone, hvis ikke der 

bliver solgt noget.
(i modsætning til Adwords og FB ads)



Der er 3 parter

Affiliate

Netværk

Webshop



Eksemplet med markisen

Affiliate

Netværk

Webshop

3.299,00 kr.
12,5%

329,90 kr.
10%

82,48 kr.
2,5%



Hvordan får man

succes med affiliates?

Mange affiliates Dygtige affiliates



20% af dine affiliates vil

levere 80% af salget



Mange affiliates



Hvordan får man

mange affiliates?

• Brug Google (hvem nævner dig og hvem

nævner konkurrenterne)

• Brug “alerts” (brands og produkter)

Google Alerts, SocialMention, 

TalkWalkerAlerts mv.



Dygtige affiliates



Dygtige affiliates



Hvordan får man

gode affiliates?

• Hold regelmæssig kontakt

(automatisering kan benyttes)

• Hjælp dem (trends, populære søgeord, nye

tiltag)

• Vær proaktiv (ting sker sjældent af sig selv)

• Vedholdenhed (du ved aldrig hvornår

tidspunktet er rigtigt)









Hvordan bliver man

interessant for affiliates?

Aflønningsform

EPC (Earnings Per Click)

Feed (XML eller CSV)



Aflønningsform

Procent % Fast beløb Løbende

(mest populære) (god til leads) (abonnementer)



Earnings Per Click (EPC)

Webshop 1 Webshop 2

100 klik fra affiliate

2 salg (konv. 2%)

Total omsætning 2000 kr.

Kommission 10% - dvs. 200 kr.

EPC = 2,00

100 klik fra affiliate

3 salg (konv. 3%)

Total omsætning 1200 kr.

Kommission 10% - dvs. 120 kr.

EPC = 1,20



Produkt feed

Standard i de fleste

webshopløsninger



Hvad siger data?

“16% af alt online salg kommer via 

affiliate marketing”

“81% af alle brands gør brug af affiliate

marketing programmer”

“Hver £1 investeret i affiliate marketing, gav en øget omsætning 

på £15 – eller hvad der svarer til 1500%.”



www.ErAffiliateForMig.dk

Tag testen



Bonus 1

www.marketers.dk/youtube-video



Bonus 2

antphilosophy.com/ant028/



Spørgsmål ?



1. ErAffiliateForMig.dk

2. Marketers.dk/youtube-video

3. Antphilosophy.com/ant028/

3 Links


