AFFILIATE MARKETING
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας του affiliate marketing
και η παρουσίαση των τρόπων και τεχνικών με τους οποίους θα πρέπει να γίνεται η σχεδίαση,
ανάπτυξη του στο πλαίσιο του digital marketing προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν άμεσα
και χωρίς κόστος τις πωλήσεις τους online αλλά και οι ιδιώτες να αυξήσουν εντυπωσιακά τα
εισοδήματα τους μέσω διαδικτύου.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
 Στελέχη Marketing,
 Στελέχη Επιχειρήσεων,
 Συμβούλους Επιχειρήσεων,
 Διαχειριστές και ιδιοκτήτες ιστοσελίδων,
 Διαχειριστές και ιδιοκτήτες eshop,
 Επιχειρηματίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες που διαθέτουν ιστοσελίδα ή eshop,
 Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, bloggers αλλά και μεμονωμένους χρήστες που ενδιαφέρονται να
μάθουν τον τρόπο λειτουργίας του affiliate marketing.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Εισαγωγή




Τι είναι το affiliate marketing
Πώς δουλεύει
Η αλυσίδα του affiliate marketing

2. Το δίκτυο – affiliate network
















Επιλογή δικτύου affiliate από τους affiliates
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δίκτυο affiliate από τους διαφημιζόμενους
Πως θα χρησιμοποιήσετε το affiliate δίκτυο
Εγγραφή σε δίκτυο affiliate
Προσδιορισμός στοιχείων προώθησης, προσωπικών, πληρωμής, περιοχής, γλώσσας,
ειδοποιήσεων.
Αναζήτηση προγραμμάτων
Επιλογή προγράμματος (περιγραφή, όροι, προμήθειες, δημιουργικά)
Αναμονή έγκρισης προγράμματος
Επιλογή κώδικα text affiliate link/banner affiliate link κ.α.
Δημιουργία affiliate link
Τοποθέτηση του affiliate link στα ηλεκτρονικά μέσα
Δημιουργία διαφημιστικών banners
Δημιουργία Data feed
Παρουσίαση στατιστικών
Joint
Venture με
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τους affiliates
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ώρες με φυσική παρουσία και 1 εβδομάδα με e-Learning.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική παρουσία και e-Learning
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο
χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
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