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Persbericht : TradeTracker gaat van start in België

                                - nieuwe affiliate marketing speler op de markt

Het Nederlandse affiliate marketingbedrijf TradeTracker start nu ook in België haar 

activiteiten. Daartoe ging TradeTracker een joint-venture aan met The Online Company, het 

bedrijf van Olivier Dujardin en Dominique Tanaka. Het duo wordt verantwoordelijk voor de 

Belgische vestiging van TradeTracker. De activiteiten voor België zijn ondergebracht in de 

joint-venture “TradeTracker Belgium BVBA”.

TradeTracker is in zeer korte tijd uitgegroeid tot de grootste aanbieder van affiliate 

marketing in Nederland. In het kader van haar Europese expansieplannen werden vorig jaar 

kantoren geopend in Duitsland en Groot-Brittannië. Vandaag is België aan de beurt.

No cure, no pay

Via het systeem van TradeTracker en het aangesloten netwerk van affiliates hebben 

adverteerders de mogelijkheid om op basis van “no cure, no pay” aan online marketing te 

doen. De software van TradeTracker laat toe om online campagnes te meten en te beheren. 

Campagnes kunnen gevoerd worden op een cost-per-click, cost-per-sale, cost-per-lead en/of 

CPM basis.

DirectLinking

Klanten van TradeTracker kunnen gebruik maken van het in eigen huis ontwikkelde 

CleanLinking en DirectLinking systeem. Dit betekent dat de tracking links die de affiliates 

gebruiken, direct naar de site van de adverteerder verwijzen, en niet eerst via de 

TradeTracker-servers lopen. Grootste voordeel hiervan is dat alle geplaatste links door 

zoekmachines als Google worden geïndexeerd, wat een invloed kan hebben op de PageRank 

van de website van de adverteerder.

                   



vervolg persbericht

Jobs

Om ook in België een vliegende start te nemen, worden voor het commerciële team van 

TradeTracker Belgium nog gemotiveerde medewerkers gezocht. Er zijn vacatures voor een 

Sales Manager en een Account Manager die direct aan de slag kunnen in het hoofdkantoor in 

Brugge. Solliciteren kan via jobs@tradetracker.be.

- - -

Voor meer informatie :

TradeTracker Belgium BVBA

Monnikenwerve 17-19

B - 8000 Brugge

Tel. 050 310 150

Fax 050 315 450

E-mail : info@tradetracker.be

www.tradetracker.be

Voor persinformatie, contacteer Olivier Dujardin via tel. 0475 47 20 50.
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