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1.

Welkom

Welkom in jouw Performance Horizon account!
Vanaf hier kun je alles inregelen en monitoren met betrekking tot je promotie voor wehkamp. Om snel van
start te gaan is hier een korte toelichting over hoe het account precies werkt en wat je nodig hebt om
direct van start te gaan.

Wanneer je een aanmeldbevestigingsmail hebt ontvangen kun je inloggen via deze link:
http://phgconsole.performancehorizon.com/login/wehkamp/
In deze mail vind je ook je gebruikersnaam waarmee je je hebt aangemeld. Mocht je deze mail niet meer
kunnen vinden, dan kun je contact opnemen met het wehkamp affiliate team via:
affiliatemarketing@wehkamp.nl
Of met het support team van Performance Horizon via:
support@phgsupport.com
Als je naar Beheerder > Campagne navigeert dan zie je voor welke campagnes je bent aangemeld en
wat de status hiervan is. De campagne omschrijving van wehkamp is: Wehkamp NL
1a. Algemene Affiliate Voorwaarden
Wanneer je jouw website voor de wehkamp campagne hebt aangemeld, zul je vanuit het wehkamp
affiliate team een bevestiging e-mail ontvangen wanneer je bent toegelaten tot het programma. Wanneer
je deze hebt ontvangen, hoef je alleen nog akkoord te gaan met de Algemene Affiliate Voorwaarden
welke je kunt vinden onder Gegevens campagne. Selecteer de wehkamp campagne en klik op
registreren (onderaan rood omlijnd)
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1b. Toevoegen meerdere websites in één account
Hiervoor ga je naar “Instellingen” > “Publisher”, scrol helemaal naar beneden naar het kopje
“Websites”. Hier kun je meerdere websites toevoegen.
Als je een onderscheid wilt maken tussen deze websites, om zo de performance van de individuele
websites te monitoren kun je de ‘ad ref’ gebruiken. Dit is een extra parameter die je in je trackinglink kunt
toevoegen met de naam van de website. Zo kun je in de rapportage sectie precies zien welke
conversies/kliks zijn gedreven door welke website.
Wat wel goed is om te weten is dat de ad ref niet de URL van de website kan zijn, dan wordt deze niet
juist getracked. De trackinglink komt er dan als volgt uit te zien:

http://prf.hn/click/camref:jouwCamRef/adref:websitenaam/destination:https://www.wehkamp.
nl

2. Hoe maak je affiliate trackinglinks/deeplinks?
Als je toegelaten bent tot het wehkamp affiliate programma, kun je beginnen met het creëren van de
juiste affiliate links. Ga hiervoor naar: Promotiemateriaal > Tracking

In bovenstaande tabel vind je jouw unieke affiliate tracking link, waarin ook jouw unieke affiliate ID staat
(wordt ook wel de camref genoemd). Op basis van de camref is Performance Horizon in staat om de
sales van de wehkamp campagne aan jouw account toe te schrijven.
De camref heeft de volgende hoedanigheid: 1101lM9L
(LET OP: Dit is niet jouw camref, maar een voorbeeld van hoe een camref er uit ziet!)
Wanneer je deze link toevoegt in de code van je website, heb je een affiliate link gecreëerd. Wanneer een
bezoeker via deze link een aankoop doet bij wehkamp.nl verdien jij hiervoor de commissie die bij het
product hoort dat gekocht is.
Je kunt ook je eigen affiliate referentie aan de affiliate link toevoegen. Dit kun je doen door in het veld:
Publisher referentie de waarde in te typen. Hierdoor wordt deze waarde automatisch aan de affiliate link
toegevoegd.
De standaard link, linkt automatisch naar de homepage van wehkamp. Als je wilt linken naar een dieper
liggende pagina, bijvoorbeeld de damesmode pagina dan kun je de URL van deze pagina invoeren in het
veld: Deeplink. Je ziet dan dat de affiliate link automatisch mee veranderd. Deze kun je kopieren en als
tekstlink op jouw website plaatsen.
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3. Promotiemateriaal
Ben je op zoek naar meer promotiemateriaal? Ga hiervoor naar Promotiemateriaal > Overzicht. Er zijn
verschillende soorten links die je kunt inladen op jouw website:

l
1.

Banners

De banners zijn alleen beschikbaar in JavaScript code. Om een banner te
gebruiken, klik je op de afbeelding en kopieer je de standaard creative code.

2.

Tekst

Voor een JavaScript tekstlink, kopieer je de standaard creative code onder het
veld tekst

3.

HTML

Vanuit de tabel kun je op het veld onder HTML klikken en vanuit de tabel de
HTML Tracking Code kopiëren

4.

Feeds

Klik op de feed die je wilt gebruiken, deze kun je downloaden en opslaan op je
computer om vervolgens in je website in te laden.

3a. Banners
Ga naar Promotiemateriaal > Overzicht
Selecteer de Wehkamp NL campagne en klik op de waarde onder het veld banners. Onderaan de pagina
worden nu alle beschikbare afbeeldingen weergegeven met de bijbehorende formaten. Kies het formaat
dat je wilt gebruiken door erop te klikken. Er komt dan een pop-up tevoorschijn met de bijbehorende
informatie van de geselecteerde afbeelding. De categorie wordt getoond, de landingspagina en ook de
code waarmee je de afbeelding op je website kunt inladen. (LET OP: deze code is in Javascript)
In deze velden kun je niets aanpassen, de landingspagina is vanuit ons vastgesteld, maar mocht er voor
jouw bezoekers een relevantere landingspagina zijn, neem dan contact op met het wehkamp affiliate
team (affiliatemarketing@wehkamp.nl). Dan kunnen we dit voor jou toevoegen.
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3b. Tekstlinks

Ga naar Promotiemateriaal > Overzicht
Selecteer de Wehkamp NL campagne en klik op de waarde onder het veld Tekst. Onderaan de pagina
worden nu alle beschikbare tekstlinks met de bijbehorende landingspagina getoond. Kies de
beschrijving/tekstlink die je wilt gebruiken. Achter de beschrijvingen vindt je Standaard creative code,
HTML volgcode en traceerlink. Je kunt hier tussen kiezen welke voor jouw website het beste werkt.
Kopieer vervolgens de code/link en plaats deze op je website.

3c. Feed
Ga naar Promotiemateriaal > Overzicht
Selecteer de Wehkamp NL campagne en klik op de waarde onder het veld Feed. Onderaan de pagina
worden nu alle beschikbare productfeeds getoond. Kies de feed die je wilt gebruiken voor de promotie. Je
kunt hier direct de productfeed downloaden en opslaan op je computer om vervolgens in je website in te
laden.
Indien je opzoek bent naar een bepaalde productfeed en hij staat niet in de beschikbare feeds, laat dan
gerust een verzoek achter via affiliatemarketing@wehkamp.nl.
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4. Commissiemodel
Om te kijken wat voor commissiepercentages je verdient per productgroep ga je naar: Beheerder >
Campagne. En selecteer je de Wehkamp NL campagne.
Onder aan de pagina verschijnt een tabel met de commissiepercentages die je per productgroep
ontvangt.
Het wehkamp commissiemodel kun je ook hieronder vinden, of via deze link:
https://performancehorizon.com/docs/wehkamp/Affiliate_commissiemodel.pdf

5. Resultaten bekijken
Ga naar Prestatie om je resultaten te bekijken.
Bekijk hier jouw Conversie/Klikken prestaties. Door middel van verschillende parameters “Pivot-attributen”
worden jouw resultaten weergegeven. Je kunt alle rapporten die je hebt gecreëerd downloaden.
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6. Uitbetaling
Om de juiste betalingsinformatie in te vullen ga je naar: instellingen > Betaling > Betaalmethode
toevoegen. Vul hier de volgende velden in:
Getraceerde valuta: EURO
Uitbetaald in valuta: EURO
Land van uw bank: NEDERLAND
Vul hier vervolgens je betalingsgegevens in.
Moment van uitbetaling
Je zult automatisch worden uitbetaald op dag 22 nadat er een sale heeft plaatsgevonden en deze is
goedgekeurd. Dit betekent dat er een constante betalingsflow is naar jouw rekening.
Mocht je de voorkeur hebben om bijvoorbeeld 1 keer per maand uitbetaald te worden, of wellicht wanneer
er een bepaald bedrag is bereikt, dan kun je het moment van uitbetaling aanpassen. Dit doe je door
onderstaande velden in te vulle:
●
●
●

Auto Self-bill/Payment Als je deze functie selecteert kun je jouw betalingsvoorkeur invullen op
basis van de volgende instellingen:
Betaaldatum
Drempel
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