
Case Study

Dicas para o sucesso do seu 
programa com Awin Access:

A Showcase Beauty adota uma abordagem consciente da beleza, trazendo de volta a alegria de encontrar os produtos mais eficazes de marcas 
independentes.A Showcase Beauty se orgulha de seu conjunto especialmente curado de marcas independentes, onde conhecem pessoalmente todos os 
fundadores. 

Eles adotaram uma abordagem prática para o desenvolvimento de programas, incluindo o sábio movimento de utilizar seu website como uma ferramenta de 
recrutamento de parceiros. O link de informação no rodapé da página inicial direciona os visitantes para uma página dedicada, encorajando-os a fazer contato 
e apresenta um pacote de mídia de referência rápida e maravilhosamente elaborado, destacando todos os benefícios de se juntar à “comunidade” Showcase.

Dicas para os pequenos negócios

Seis meses após o lançamento exclusivamente 

como um dos anunciantes piloto na camada 

de serviços Awin Access, Gyve Safavi, CEO, 

compartilha algumas de suas principais dicas 

para pequenas empresas que estão começando 

no mundo dos afiliados: 

“Eu reduziria isto a quatro pontos-chave:

1.    Construa uma boa newsletter de 

lançamento que tenha todas as suas 

informações em um só lugar (sobre sua 

marca, pastas de ativos, recortes, etc.) 

para que seja realmente fácil para você 

trabalhar com ela. Adicione um pouco 

de estilo também, você pode projetar 

seu e-mail em qualquer programa de 

newsletter (klaviyo, mailchimp, etc.) e 

exportá-lo para uso.  Aqui está o nosso.

2.   Certifique-se de obter uma lista 

diversificada de parceiros com os quais 

trabalhar, desde sites de negociação 

até parcerias de conteúdo. Para obter 

resultados rápidos, talvez comece com 

sites de negociação e depois, após 

progredir para parcerias de conteúdo 

que levam um pouco mais de tempo, 

mas acrescentam muito valor também!

3.   Quando você procurar por parcerias 

(e anexar seu link de newsletter), não 

tenha vergonha de sugerir um encontro 

se a sua sede na mesma cidade - cara 

a cara para enfrentar as parcerias nos 

ajudou a aprender a melhor maneira 

de fazer parcerias com afiliados 

estabelecidos desde cedo.

4.   Obtenha seu feed de produtos logo no 

início - tivemos dificuldades com isso, 

mas mais tarde descobrimos que muitos 

aplicativos podem realmente fazer 

isso por você com bastante facilidade 

(incluindo marcar seus itens de venda 

todos os meses automaticamente - 

usamos DataFeedWatch).”

https://hub.awin.com/?post_type=newsletter&p=1831463
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Resultados

A Showcase foi lançada na Awin em 
março de 2019. Após seis meses, o 
programa já havia atingido 10% da 
atividade de marketing online e havia 
encaminhado mais de 6.000 clientes.

O valor médio do pedido é de £50 que é 
20% maior do que a publicidade de busca 
paga, com taxas de conversão no local 
também mais altas em 3% contra 2,8%.

Links úteis

Se você é um varejista que deseja seguir 
os passos de sucesso da Showcase, por 
favor, entre em contato com a equipe aqui.

http://showcasebeauty.com
https://www.awin.com/br/anunciantes

