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Kopieën van dit document mogen worden verspreid, mits deze ongewijzigd is en gratis
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Affiliate-net: Affiliate Marketing Project
Checklist
Met deze handige checklist heb je alles bij de hand wat je moet onthouden bij het beginnen van een nieuw
affiliate marketing project.
⃣

Kies het onderwerp voor je website
● Is het een onderwerp waar je mee bekend bent?
● Is het een onderwerp waar je artikelen over kunt schrijven?
● Zijn er producten die mensen kunnen kopen die met dit onderwerp te maken hebben.
⃣

● Meer informatie is te vinden op http://affiliate-net.nl/website/ideeen/
Kies een domeinnaam die aansluit bij het onderwerp
● Bevat de domeinnaam een woord waar mensen op zoeken als ze meer over het onderwerp
willen weten? Hierdoor wordt je makkelijker via Google gevonden.

⃣

● Is de domein naam nog vrij? Dit kun je controleren op http://affiliate-net.nl/go/versiodomeinnaam-check/.
Registreer je domeinnaam en sluit hosting af
● Houd rekening met welke technieken je wilt gebruiken. Heb je nog geen ervaring met het
bouwen van websites? Dan is Wordpress een goede techniek om je eerste site mee te bouwen.

⃣

● Een hosting provider waar wij goed ervaring mee hebben en waar je ook je domeinnaam kunt
registreren is https://www.versio.nl. Deze hosting provider biedt ook een wizard aan voor het
gemakkelijk installeren van onder andere Wordpress.
Meld je aan voor ten minste één affiliate netwerk

● Kijk op http://affiliate-net.nl/affiliate-netwerken/ voor een overzicht van de affiliate netwerken
in Nederland.
● Een van de meest gebruiksvriendelijke netwerken voor beginnende affiliates is Tradetracker.
Via deze link kun je je gratis aanmelden.
● Controleer of het netwerk adverteerders heeft die aansluiten bij je onderwerp.

⃣

● Later kun je het aantal netwerken nog uitbreiden met een tweede netwerk voor nieuwe
adverteerders.
Bouw je website
● Zoals eerder genoemd is Wordpress een goede keuze voor beginners. Wordpress zelf
ondersteunt het maken van een website bestaande uit pagina’s en een blog. Daarnaast zijn er
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veel plugins beschikbaar bijvoorbeeld voor een webshop van affiliate producten. Ook heeft
Wordpress veel gebruikers waardoor er veel te vinden op fora is over veel voorkomende vragen.
● Installeer een thema. Staar je niet dood op de details van het thema aangezien je altijd nog kunt
wisselen.
● Bedenk hoe je hoofdmenu er ongeveer uit kom te zien. Zet hiervoor de belangrijkste
pagina’s/artikelen van je website op een rijtje. Ga je bloggen? Heb je informatieve pagina’s of
ziet je website er uit als een webshop?
⃣

Vul je website met de eerste inhoud
● Vul de eerste pagina’s met teksten, schrijf je eerste blogs of voeg de eerste artikelen toe.
● Hier ga je de pagina’s uit je menu stuk voor stuk vullen.
⃣

Meld je aan bij de programma’s van adverteerders
● Sommige adverteerders keuren je website eerst voor je wordt toegelaten tot hun programma.
Daarom is het fijn als je alvast wat goede inhoud op je website hebt.
● Als je website geweigerd wordt moet de adverteerder bij Tradetracker aangeven waarom. Je
kunt dan altijd om uitgebreidere feedback vragen en later nogmaals aanmelden.
⃣

Plaats affiliate links op je website
● Als je geaccepteerd bent voor een programma kun je via het affiliate netwerk links voor je
website genereren. Deze plaats je vervolgens bij de inhoud waar deze het beste bij past.
⃣

Promoot je website

● Meld je website aan bij Google en optimaliseer deze zodat je goed op de gewenste zoekwoorden
gevonden kunt worden. Meer hierover is te vinden op http://affiliatenet.nl/website/zoekmachine-optimalisatie/.
● Deel je website op sociale media.
⃣

Blijf je website promoten en uitbreiden
● Zorg dat er nieuwe inhoud blijft komen zoals nieuwe blogs producten etc.

⃣

Beoordeel de affiliate netwerken waar je ervaring mee hebt op http://affiliate-net.nl/affiliatenetwerken/

● Hiermee help je http://affiliate-net.nl en toekomstige publishers met het kiezen van het beste
affiliate netwerk.
Deze checklist wordt aangeboden door http://affiliate-net.nl. Vond je deze checklist nuttig? Deel deze of de
website dan of maak een donatie via http://affiliate-net.nl. Hiermee maak je het mogelijk dat wij meer
informatie kunnen delen over affiliate marketing en het succesvol toepassen hiervan.

