
Affiliate 
Marketing
Ο απόλυτος οδηγός για το Affiliate Marketing 
(Τι είναι και πως λειτουργεί;)

Κέρδισε χρήματα, με απλά post!



Βασικές πληροφορίες

Το Affiliate Marketing είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 
τρόπους για να κερδίσετε χρήματα online. Μερικοί ίσως 
το γνωρίζετε σαν όρο. Σε αυτόν τον οδηγό, θα 
εξηγήσουμε τι είναι το Affiliate Marketing για όσους δεν το 
γνωρίζουν αλλά και το πώς λειτουργεί στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα της Καλλικαντζούρας.

Παρακάτω λοιπόν θα μάθουμε μαζί πώς μπορείτε να 
ξεκινήσετε αμέσως να κερδίζετε χρήματα, είτε είστε 
δημιουργός μας είτε όχι, απλά “διαφημίζοντας” τα 
προϊόντα μας.



Εξ ορισμού, το Affiliate Marketing είναι μια ρύθμιση παραπομπής στην οποία ένας ηλεκτρονικός 
λιανοπωλητής (διαφημιζόμενος) σας πληρώνει μια προμήθεια όταν οι χρήστες αγοράζουν ένα
προϊόν μετά από την δική σας παρέμβαση.

Για να το θέσουμε όσο πιο απλά γίνεται, το affiliate marketing είναι μια πρακτική όπου ένας 
affiliate (εσείς), πληρώνεται για να προωθεί και να πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες από διάφορες 
επιχειρήσεις και καταστήματα. Ένα από τα θετικά του affiliate marketing είναι πως μπορείς να το 
κάνεις και μόνος σου και με μηδενικά έξοδα.

Θα μπορούσε κανείς να πεί με απλά λόγια, πως affiliate είναι ένας συνεργάτης ο οποίος 
πληρώνεται με προμήθεια για τις πωλήσεις που έφερε.

Τι είναι το Affiliate Marketing;



Σε γενικές γραμμές, για να λειτουργήσει το σύστημα του affiliate 
marketing, εμπλέκονται τρεις πλευρές:
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Ο merchant: Αλλιώς γνωστός και ως πωλητής ή brand, ο merchant είναι 
αυτός που παραχωρεί το προϊόν σε affiliates ώστε να το προωθήσουν. Στην 
περίπτωσή μας, εμείς η Καλλικαντζούρα και τα προϊόντα είναι όλα όσα 
βλέπεις διαθέσιμα στο eshop μας.

Ο affiliate: Αλλιώς γνωστός και ως publisher, ο affiliate είναι αυτός που 
επιλέγει ποιά προϊόντα θέλει από κάθε merchant και τα προωθεί online για 
να βγάλει χρήματα. Στην πέριπτωσή μας, εσείς.

Ο πελάτης: Το όνομα τα λέει όλα. Ο πελάτης είναι αυτός που αγοράζει το 
προϊόν που προωθεί ο affiliate από τον merchant. Ο τελικός πελάτης δηλαδή 
που θα αγοράσει κάποιο προϊόν από το eshop μας.

Τώρα που έχετε μια καλύτερη εικόνα, πάμε να δούμε πως λειτουργεί το δικό μας πρόγραμμα affiliate marketing. 



Affiliate marketing στην Καλλικαντζούρα

Η Καλλικαντζούρα σας πληρώνει μια προμήθεια για κάθε αγορά που προκύπτει από εσάς 
ανεξαρτήτως προέλευσης. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε στον 
κόσμο να αγοράσει από το eshop μας οτιδήποτε.

Πώς γίνεται αυτό;
Είτε είστε δημιουργός είτε όχι, με το πρόγραμμα Affiliate Marketing , σας εκδίδουμε έναν προσωπικό κωδικό. 
Αυτός ο κωδικός αποτελεί και έκπτωση για τον τελικό αγοραστή και είναι μοναδικός. 

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με όποιον τρόπο εσείς θέλετε (Social Media, 
στόμα με στόμα κλπ.) στους ακόλουθούς σας ή ακόμα και στους γνωστούς και φίλους σας, ότι με τη χρήση 
του κωδικού σας, μπορούν να έχουν έκπτωση στις αγορές τους στο Kallikantzoura eshop.



Ποιο το όφελος;

Τι κερδίζω εγώ;

Παροτρύνοντάς τους να αγοράσουν από το eshop μας με την χρήση του κωδικού σας, κερδίζετε και εσείς 
αλλά και εκείνοι. Αυτό γιατί εκείνοι θα απολαύσουν την έκπτωση που αναλογεί στον κωδικό σας (-5% στο 
συνολικό ποσό της παραγγελίας) αλλά και εσείς θα κερδίσετε την προμήθεια πώλησης (5% από την τελική 
αξία των προϊόντων της παραγγελίας του πελάτη) .

Με άλλα λόγια, κερδίζετε μια προμήθεια όταν κάποιος κάνει μια ενέργεια (δηλαδή αγοράσει ένα προϊόν 
μέσω εσάς). Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Επικοινωνείτε τον κωδικό σας για 
αγορές στο eshop μας και απλά περιμένετε κάποιος να αγοράσει χρησιμοποιώντας τον κωδικό σας.

Τόσο απλό.

Εσείς θα κερδίσετε το 5% της αξίας των προϊόντων που πλήρωσε ο πελάτης. Μοναδική προϋπόθεση είναι 
να έχει χρησιμοποιήσει τον κωδικό σας στο αντίστοιχο πεδίο “Κωδικός έκπτωσης” κατά την παραγγελία του 
στο eshop μας. Έτσι, εμείς θα ξέρουμε πως η συγκεκριμένη πώληση προέκυψε με κάποιο τρόπο μέσω εσάς 
και τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό σας στο τέλος του μήνα.



Πως ξέρουμε ότι μια παραγγελία έγινε εξαιτίας μου;

Κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, είτε είστε δημιουργός ,είτε όχι, σας εκδίδουμε ένα 
μοναδικό κωδικό ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία σας. Επομένως κάθε κωδικός είναι 
μοναδικός.

Άρα εμείς γνωρίζουμε τα στοιχεία του affiliate στον οποίον ανήκει ο κωδικός που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε 
αγορά.

Εσείς αντίστοιχα, μόλις πραγματοποιηθεί μια πώληση στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός σας, 
ενημερώνεστε από εμάς μέσω email ώστε να γνωρίζετε τα κέρδη σας από αυτήν την πώληση. Τόσο απλά.



Πως πληρώνομαι;

Για δημιουργούς της Καλλικαντζούρας:
Αν είστε κάτοχος πακέτου δημιουργού: Τα κέρδη σας από το πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν σε αυτά από 
τις πωλήσεις των προϊόντων σας στο τέλος κάθε μήνα και θα πιστωθούν στο λογαριασμό που μας έχετε 
δώσει κατά τη διαδικασία εγγραφής σας.

Μόνο affiliates: 
Αν δεν είστε κάτοχος πακέτου δημιουργού και απλά συμμετέχετε στο πρόγραμμα affiliate marketing: Τα 
κέρδη σας από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του προσωπικού σας κωδικού θα 
πιστωθούν στο λογαριασμό που μας έχετε δώσει στο τέλος κάθε μήνα.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα κέρδη σας πιστώνονται στο λογαριασμό τραπέζης που μας έχετε 
δώσει, στο τέλος κάθε μήνα, από το πρώτο κιόλας λεπτό του ευρώ €.



Τι πρέπει να κάνω ακριβώς για να συμμετέχω;

Για δημιουργούς της Καλλικαντζούρας:
Για τους δημιουργούς μας, η διαδικασία γίνετε αυτόματα κατά την εγγραφή τους και αγορά κάποιου 
πακέτου δημιουργού. Μαζί με την καρτέλα δημιουργού, βγαίνει και ένας μοναδικός κωδικός affiliate με 
σκοπό να σας βοηθήσει να αυξήσετε κι άλλο τα κέρδη σας, όχι μόνο από τις πωλήσεις των δικών σας 
προϊόντων αλλά γενικά από όλα το eshop μας.

Μόνο affiliates: 

Αν δεν είστε δημιουργός ο οποίος προωθεί τα προϊόντα του στην Καλλικαντζούρα, το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να συμπληρώσετε την αίτηση affiliate που θα βρείτε στο www.kallikantzoura.gr. Εμείς θα 
επικοινωνήσουμε μαζί σας και σύντομα θα παραλάβετε τον κωδικό σας με σκοπό να ξεκινήσετε να το 
επικοινωνείτε με όποιον τρόπο θέλετε.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα κόστη της προμήθειας και της έκπτωσης στον τελικό αγοραστή, 
επιβαρύνουν μόνο την Καλλικαντζούρα και σε καμία περίπτωση τα κέρδη των δημιουργών μας.

http://www.kallikantzoura.gr/


Ποιους τρόπους προώθησης προτείνετε; Συμβουλές

Καθώς ο καθένας χρησιμοποιεί διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εμείς προτείνουμε να 
προωθήσετε τα προϊόντα εκεί που έχετε του περισσότερους φίλους ή εκεί που πιστεύετε πως το κοινό σας 
θα ενδιαφέρεται περισσότερο για τα προϊόντα μας.
Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμά μας δεν σας περιορίζει, καθώς μπορείτε με οποιονδήποτε τρόπο να 
δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιον, ώστε να πραγματοποιήσει την αγορά του. Επομένως ο καλύτερος 
τρόπος είναι αυτός που εσείς πιστεύετε ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Η Καλλικαντζούρα, διατηρεί κοινωνικά προφίλ και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Επομένως αυτές οι 
δύο πλατφόρμες θα σας βοηθήσουν, καθώς μπορείτε να ανεβάσετε ένα post και να κάνετε tag και την 
Καλλικαντζούρα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι ακόμα πιο εύκολο για τον ενδιαφερόμενο να μπεί στο eshop 
μας και να αγοράσει κάτι με την χρήση του κωδικού σας.

Για τους δημιουργούς, προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς λογαριασμούς τους 
στο Facebook και στο Instagram κάνοντας tag τις δικές μας σελίδες καθώς αυτές οι αναρτήσεις θα 
φαίνονται και στους λογαριασμούς μας, επομένως θα βοηθήσει και στην επισκεψιμότητα των 
δικών τους προϊόντων.



Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Η Μαρία έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμα affiliate της Καλλικαντζούρας. Έχει έναν λογαριασμό στο Instagram 
και προτιμάει να χρησιμοποιήσει αυτόν για να προωθήσει τα προϊόντα μας με σκοπό να βγάλει κάποια 
χρήματα. Καθώς ξέρει περίπου τι θα αρέσει στους φίλους της, επιλέγει να προτείνει κάθε φορά και ένα 
διαφορετικό προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Μπαίνει λοιπόν στο www.kallikantzoura.gr για να βρεί το επόμενο προϊόν που θα προτείνει στους 
ακόλουθούς της.
Αφού βρεί το προϊόν που θέλει να ανεβάσει στο επόμενο post της στο Instagram, αντιγράφει την 
φωτογραφία του και παίρνει ιδέες από την περιγραφή του με σκοπό να γράψει τα λόγια στην ανάρτησή της 
όπου και θα αναφέρει και τον προσωπικό της κωδικό ώστε όποιος ενδιαφερθεί να λάβει και την έκπτωση.

Σκοπός της είναι να το κάνει όσο πιο εύκολο γίνετε για τους χρήστες που θα δούν την ανάρτησή της, 
επομένως στην επόμενη διαφάνεια θα πάρουμε και ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν έναν affiliate να 
βγάλει χρήματα προωθώντας προϊόντα της Καλλικαντζούρας.

Αυτό ήταν, τόσο απλό. Πάμε να δούμε τώρα το post της Μαρίας και το τι έχει κάνει, ώστε να αυξήσει τις 
πιθανότητες να αγοράσει κάποιος με τον κωδικό της.

http://www.kallikantzoura.gr/


Παράδειγμα: Post Μαρίας

Έχει προσθέσει την Καλλικαντζούρα ώς τοποθεσία της ανάρτησης

Διάλεξε ένα προϊόν με ωραία και καθαρή φωτογραφία

Έκανε tag τον λογαριασμό της Καλλικαντζούρας στο Instagram

Το κείμενό της, περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Δεν ξέχασε φυσικά να γράψει και τον προσωπικό κωδικό έκπτωσης

Τι θα κερδίσει η Μαρία;
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος χρήστης δει το post της Μαρίας και 
αποφασίσει να προχωρήσει σε αγορά, το μόνο που πρέπει να 
κάνει είναι να χρησιμοποιήσει τον εκπτωτικό της κωδικό στο 
αντίστοιχο πεδίο πρίν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο 
www.kallikantzoura.gr. Έτσι, η Μαρία θα έχει κερδίσει το 5% της 
συνολικής παραγγελίας και ο τελικός αγοραστής θα έχει λάβει 
έκπτωση 5% επίσης. Και οι δύο τους κερδίζουν. Ας δούμε τώρα με 
πραγματικούς αριθμούς ποιό είναι το κέρδος της Μαρίας.



Παράδειγμα: Καθαρό κέρδος Μαρίας

Για να γίνει κατανοητό το παράδειγμα μας και ο τρόπος που οι affiliates μπορούν να βγάλουν χρήματα μέσα από το 
πρόγραμμά μας, υποθέτουμε πως ένας χρήστης είδε το post της Μαρίας και αποφάσισε να μπεί στο 
www.kallikantzoura.gr με σκοπό να αγοράσει μόνο αυτό το προϊόν.

Το προϊόν έχει τιμή πώλησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα 29,70€

Ο χρήστης που είδε το post της Μαρίας, πρόσθεσε το προϊόν στο καλάθι του

Όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ο πελάτης προσθέτει τον κωδικό 
της Μαρίας στο αντίστοιχο πεδίο πρίν ολοκληρώσει την παραγγελία του

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν:
Ο πελάτης: Λαμβάνει την έκπτωση (5%), 
επομένως το κόστος που πληρώνει για το 
προϊόν που αγόρασε είναι 29,70€ - 1,48€ = 
28,22€

Η Μαρία: Κερδίζει την προμήθεια πώλησης (5%),
επομένως τα κέρδη που λαμβάνει μόνο από την 
συγκεκριμένη αγορά είναι 1,41€.

http://www.kallikantzoura.gr/


Παράδειγμα: Ευκαιρία αύξησης κερδών Μαρίας
Όπως είδαμε στο παράδειγμά μας, είναι αρκετά εύκολη διαδικασία για την 
Μαρία και χωρίς κανέναν απολύτως κόστος.

Βέβαια, θα αναρωτηθεί κανείς ότι το καθαρό της κέρδος δεν ήταν και τόσο 
μεγάλο ποσό. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε πως στο παράδειγμά μας, υποθέσαμε 
πως έγινε μόνο μία πώληση από το post της Μαρίας αλλά και για ένα μόνο 
προϊόν.

Στο πρόγραμμά μας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε στον τρόπο 
προώθησης, ούτε στον αριθμό των προϊόντων που προωθεί ο affiliate
και το σημαντικότερο, ούτε “ταβάνι” στα κέρδη του.

Σκεφτείτε επίσης πως ένας χρήστης μπορεί να δεί το post αλλά τελικά να 
προχωρήσει σε αγορά αρκετά μεγαλύτερη από την αξία του προϊόντος που 
εσείς προτείνατε. Μια καλή ιδέα λοιπόν είναι να βρείτε τον τρόπο να 
προωθήσετε έξυπνα όλο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (πχ. με συνδυασμούς 
προϊόντων). Εσείς αποφασίζετε. Όσες περισσότερες φορές χρησιμοποιηθεί ο 
κωδικός σας και σε όσο μεγαλύτερη τελική αξία παραγγελιών, τόσο 
περισσότερα και τα κέρδη σας στο τέλος του μήνα.

Βασική προϋπόθεση μόνο, να βάλει τον κωδικό σας ο πελάτης πριν την 
αγορά του στο αντίστοιχο πεδίο.

Φροντίστε λοιπόν να γίνετε κατανοητοί πως ο κωδικός που τους δίνετε θα 
τους γλυτώσει χρήματα από την αγορά τους (έκπτωση 5%).

Ολοκλήρωση παραγγελίας



Τέλος οδηγού

Έχετε απορίες;
kallikantzoura.eshop@gmail.com

Γίνε κι εσύ affiliate και κέρδισε χρήματα


