Affiliate worden
Infosheet

Word affiliatepartner van Lightspeed en profiteer van een fee
per aangedragen lead. Je kunt leads aandragen voor retail en
horeca kassasystemen of voor onze Lightspeed eCommerce
oplossing.

Hoe werkt het?
1. Maak een account aan bij Tradetracker. Dat kan hier. Nadat Tradetracker
het account heeft gevalideerd, krijg je toegang tot het publishers platform op
Tradetracker.com/nl/.
2. Zoek naar de “Lightspeed” campagne en meld je aan. De status van
de door jou aangemelde website(s) wordt nu veranderd naar “Onder
beoordeling”.

De affiliate marketing activiteiten van Lightspeed brengen we
onder bij een bekende partner: Tradetracker. Tradetracker is al
jaren een vertrouwde en sterke speler op de Europese affiliate
markt. Op deze manier kan Lightspeed gebruik maken van het
technisch sterke platform, de rapportages, de expertise en het
netwerk van Tradetracker. Promotiemateriaal, rapportages en
uitbetalingen worden geregeld vanuit Tradetracker. Het idee
van affiliate marketing blijft hetzelfde; publishers sturen met
persoonlijke URL’s bezoekers naar lightspeedhq.nl, en krijgen
vergoedingen voor gerealiseerde leads.

3. Na acceptatie ontvang je een mail dat je aanmelding is goedgekeurd en
krijg je toegang tot promotiemateriaal voor alle producten: eCom, Retail &
Restaurant.
4. Onder promotiemateriaal zijn banners en tekstlinks te vinden. Klik op
code genereren, dan maakt het systeem een unieke URL voor jou aan.
5. Plaats de tekstlink of banner met de unieke code op je website, in emailof
ander kanaal. Als hierop wordt geklikt, wordt de bezoeker geleid naar
Lightspeedhq.nl en worden zijn of haar acties volledig getrackt.
6. Als bezoekers één van de formulieren invullen (Retail, Restaurant of
eCommerce) wordt dit geregistreerd binnen Tradetracker. Zodra de lead
door ons als serieuze lead is gekwalificeerd, accepteren wij deze en ontvang
jij de commissie.

Vergoedingen

Lead acceptatie

Voor gekwalificeerde leads betalen wij de volgende vergoedingen uit:

Aangeleverde leads worden goedgekeurd zodra de leads worden
gekwalificeerd door onze afdeling Demand Generation (DG). DG filtert
de serieuze leads eruit, en stuurt deze vervolgens door naar onze
salesafdeling.

Publisher
eCom - algemeen

Vergoeding
€ 80,00

Een aantal punten waar DG op kwalificeert:
▸▸ Juistheid gegevens: Naam, bedrijf, telefoonnummer etc

eCom - premium

€ 120,00

Retail - algemeen

€ 120,00

Retail - premium

€ 160,00

▸▸ Interesse in product: juiste informatievoorziening

Restaurant - algemeen

€ 120,00

Restaurant - premium

€ 160,00

Lightspeed richt zich voornamelijk op het MKB. Hieronder een lijst met
bedrijfstypen die NIET worden gekwalificeerd:

Algemeen / premium segment
Partners beginnen in het publishers segment algemeen. Bij het aanleveren
van 8 gekwalificeerde leads in een maand of meer, worden partners
“premium” publishers en zullen de vergoedingen worden verhoogd.

▸▸ Meerderjarigheid

Alle producten:
▸▸ stichting / vereniging / nonprofit
Lightspeed Retail:
▸▸ verhuur
▸▸ tweedehandszaak / kringloop
▸▸ groothandel
▸▸ showrooms
▸▸ bedrijven die een weegschaal
integratie nodig hebben
▸▸ marktverkoop

Lightspeed eCommerce:
▸▸ escort;
▸▸ bezorging op basis van postcode
▸▸ affiliate verkoop (vendor payout)
Lightspeed Restaurant:
▸▸ snackbars (friettent / dönerzaak
/ etc.)
▸▸ poolcafés (i.v.m. verkoop van
‘tijd’ per tafel)
▸▸ marktverkoop
▸▸ bedrijven die een weegschaal
integratie nodig hebben

Ter verduidelijking, wij werken niet met Commissie Per Sale.
De commissies zijn gebaseerd op gekwalificeerde leads;
deze zijn dus nog geen klant bij ons.

Overzicht / Rapporten

Promotie - Unieke URL’s

Tradetracker geeft zeer uitgebreide rapporten met daarin de gerealiseerde
kliks, leads, vergoedingen etc.

Onder promotiemateriaal kunnen alle beschikbare banners en tekstlinks
worden gevonden. Door op code genereren te klikken, wordt er een unieke
code aangemaakt. Deze code moet worden overgenomen en kan op je
website, in een email of op andere kanalen worden geplaatst. Als op de link
of banner wordt geklikt, wordt de bezoeker via een redirect naar de juiste
pagina van Lightspeedhq.nl geleid. De data wordt meegegeven vanuit de
redirect, zodat zowel Tradetracker als wij de bezoekers kunnen tracken.

In de “Rapportage” sectie duik je diep in de cijfers; per campagne, per
promotiemateriaal, website, transacties etc. Alle nodige ratio’s zoals klik/
sale, klik/commissie zijn hier overzichtelijk te zien.

Er zijn standaard banners en
tekstlinks aanwezig. Als je naar
een andere pagina binnen
Lightspeedhq.nl wilt linken die niet
onder tekstlinks staat, kunnen er
deeplinks worden aangemaakt.
Met deze tool kun je zelf unieke
links aanmaken naar de gewenste
pagina’s.

De unieke links kunnen worden
gebruikt voor alle kanalen:
▸▸ Website
▸▸ Email
▸▸ Social
▸▸ Direct

Uitbetaling
Uitbetaling wordt maandelijks gedaan door Tradetracker, niet direct vanuit
Lightspeed. De facturen kunnen worden gevonden onder
Account -> Financieel -> Facturen.
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