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KLEDING.NL / FASHIOLA
Begin 2017 kwam het
nieuws naar buiten dat
Kleding.nl opnieuw flink
zou uitbreiden en nieuwe
landen zou aanboren. In
2016 is zusterbedrijf
Fashiola al uitgebreid naar
tien nieuwe landen.
Voor 2017 staan nog tien
nieuwe landen op de
planning. Voor
Kleding.nl / Fashiola is
affiliate marketing erg
belangrijk. Niet alleen
binnen Nederland, maar
ook internationaal gezien
zijn zij een belangrijke
publisher voor veel
adverteerders.
Tijd voor een uitgebreid
interview met Peter
Langenkamp, CEO & CoFounder van
Kleding.nl / Fashiola.

redactie@affiliateblogger.nl

Het is volop in het nieuws geweest: Kleding.nl / Fashiola
breidt opnieuw uit naar tien landen. Kun je meer vertellen
over de rol van affiliate marketing binnen
Kleding.nl / Fashiola.
Voor Kleding.nl en Fashiola komt 80% van de omzet uit affiliate marketing.
Zeker in nieuwe landen waar we starten is affiliate marketing belangrijk. In
het eerste half jaar tot een jaar komen namelijk alle inkomsten uit het affiliate
kanaal.
We gebruiken de bestaande landen waar we in werken en de affiliate
netwerken waar we mee samenwerken als springplank om van het ene naar
het andere land te gaan. Op die manier kunnen we met internationale
partijen als Tradedoubler, zanox en TradeTracker gebruik maken van de
contacten die we al in bijvoorbeeld Duitsland hebben, om van Duitsland naar
Oostenrijk te gaan. Of van Spanje naar Mexico. Dat zijn voor ons de manieren
om in nieuwe landen sneller van start te gaan in plaats van helemaal nieuw en
blanco te beginnen en te vertellen wat en hoe we het doen. Daarbij gebruiken
we ook de winkels die we in andere landen hebben en internationaal actief
zijn, zoals Tommy Hilfiger en Nike. Zij zijn selectiever om publishers toe te
laten en bij ons is dat dan direct akkoord en kunnen we direct van start.
Ik ken ook andere partijen die affiliate netwerken misbruiken als springplank,
om adverteerders dan vervolgens te contracteren naar een directe klant. Dit
door bijvoorbeeld over te gaan op CPC, terwijl er gestart is vanuit affiliate
marketing. Dat is absoluut niet onze strategie. Ik kan natuurlijk niets
uitsluiten naar de toekomst toe, maar het is niet de strategie om actief winkels
te doen bewegen om los te gaan van het affiliate netwerk en rechtstreeks
samen te werken. Juist omdat wij de samenwerking heel erg waarderen met
affiliate netwerken. Daarbij ook het feit dat wij op commissiebasis werken,
wat onze USP is en waarmee we goed kunnen sturen op conversie.
Vanuit de affiliate netwerken krijgen we data terug en kunnen we zien welke
klik tot transactie heeft geleid. Daar kunnen wij weer allerlei dingen mee
doen. Welke marketingkanalen werken goed voor ons, welke algoritme
aanpassingen kunnen we doen op de website. We zijn continu bezig met data
waarmee we zowel voor ons als voor de bezoekers, als voor de shops een
optimale ervaring neer kunnen zetten op Kleding.nl en Fashiola.
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Om terug te kijken naar het begin van Kleding.nl en
Fashiola: is het vanaf de start het plan geweest om op
affiliate basis te werken?
Ja, het is altijd het plan geweest om op affiliate basis te werken.

Hoe ben je zelf eigenlijk in aanraking gekomen met
affiliate marketing?
Hiervoor moet ik even heel diep graven. Ik heb een verleden in een andere
branche. Ik ben namelijk tien jaar in de webhosting en
domeinnaamregistratie actief geweest. Ik ben bijvoorbeeld één van de
mensen achter YourHosting en ik denk dat ik in die periode ok al met affiliate
netwerken heb gewerkt, maar dan dus vanuit de andere kant: als
adverteerder. Ik ben ook verantwoordelijk voor Autowereld.nl en vanuit daar
heb ik ook als adverteerder met affiliate netwerken samengewerkt. Vanuit
Kleding.nl en Fashiola is het mijn eerste keer als publisher. Mijn compagnon
is actiever geweest met affiliate marketing.

Vind je het waardevol dat je ook weet hoe het spel vanuit
een adverteerder werkt?
Jazeker, je hebt een veel completer beeld van wat er speelt en hoe de partij
aan de andere kant van de tafel denkt. Het is ook heel waardevol dat we hier
collega’s hebben die bij affiliate netwerken hebben gewerkt, dus we hebben
ook deze kennis in huis. We zijn natuurlijk best afhankelijk op een bepaalde
manier van wat affiliate netwerken doen. Daar is de afgelopen jaren natuurlijk
ook veel in veranderd en vanuit ons volume kunnen we ook wat meer
invloed uitoefenen.
Als je net begint in een nieuw land en met een nieuw netwerk in aanraking
komt, dan zijn ze soms nog wel minder flexibel en minder bereid om
contacten of data te delen met shops. Of ze begrijpen niet goed wat wij
allemaal willen of wat wij met feeds willen doen. Dat is altijd getouwtrek,
maar we zijn natuurlijk al een tijdje bezig en weten nu wel wat we nodig
hebben en wat ook zeker niet nodig is.
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We zijn ook bezig om minder afhankelijk te zijn van feeds door bijvoorbeeld
de data van de websites zelf af te halen. Dit doen we al vanaf het begin en
daarmee verrijken we de bestaande feed, met gegevens die op de website van
een shop staan. Gegevens als informatie over materialen of informatie
waarmee we aan de kant van Kleding.nl zoekfilters kunnen verbeteren. Maar
inderdaad, van alle kanten begrip, inzichten en ervaring is heel fijn om
binnen de affiliate marketing goed actief te kunnen zijn.

Voor Kleding.nl en Fashiola vervult affiliate een hele grote
en belangrijke rol. Zie je in het buitenland andere affiliate
marketing trends en ontwikkelingen of ligt dit in één lijn
met de Nederlandse trends en ontwikkelingen?
Vanuit Nederland hebben we veel ervaring, maar inmiddels ook vanuit
andere landen. In onze top 5 landen zijn we al langer actief. Dit zijn
Nederland, Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Elk land heeft binnen
Kleding.nl / Fashiola zijn eigen countrymanager, welke een local is, en die
contact heeft met de shops en netwerken in het betreffende land.
In elk land is het anders. Het zijn allemaal nuances. Het is niet dat we het op
de manier willen doen zoals we het in Nederland of Duitsland doen, maar we
kijken heel goed naar wat men gewend is in de betreffende markt.
In Engeland liggen de commissies bijvoorbeeld lager dan in andere landen.
Per saldo verdienen we minder per transactie, maar daar zijn heel veel
partijen juist weer bezig met bonussen en fixed fees. Zo compenseren ze het
‘verlies’ op transactiebasis. Als je ziet dat zo’n situatie optreedt, dan ga je
kijken hoe wij daar het beste op kunnen inspelen en hoe wij in dat land op de
juiste manier ons geld kunnen verdienen. We passen ons dus ook aan. Het
model dat we hebben is in principe overal hetzelfde: we kunnen overal extra
promotie doen en we zien dat het inzetten van extra promotie in bepaalde
landen meer gebruikt wordt dan in andere landen.
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Wat verwacht je dat op korte termijn gaat veranderen
binnen affiliate marketing in Nederland, maar ook
internationaal gezien?
Er wordt veel gesproken over attributie en waar ik een beetje bang voor ben is
dat er op gegeven moment publishers misbruikt gaan worden om klanten
binnen te halen bij een shop. Dat zie ik andere landen al meer gebeuren. We
krijgen dan bijvoorbeeld een hoge commissie voor een nieuwe klant. Wij zijn
geen partij die een nieuwe klant aanlevert en dan niets meer toe te voegen
heeft. Het gevaar wat ik in deze trend zie is dat we heel weinig commissie
krijgen voor een bestaande klant en dat we daar per saldo op achteruit gaan.
Tegelijkertijd hebben we te maken in de westerse landen met een groeiend
aantal returns. Mensen bestellen steeds meer en makkelijker, en het wordt
ook steeds makkelijker om bestellingen terug te sturen. Binnen ons model is
het zo dat wij natuurlijk niets verdienen als het wordt teruggestuurd. Dus ik
kan me voorstellen dat we ergens een keer moeten gaan nadenken over hoe
wij omgaan met dat soort trends en om onszelf te beschermen tegen
teruglopende inkomsten, terwijl we nog steeds dezelfde kwaliteit leveren.
Affiliate marketeers kijken alleen onder de streep naar wat ze betalen en wat
het hen oplevert. Terwijl dit niet het enige is wat wij doen: we hebben met
onze bezoekersaantallen ook een platform waar mensen komen, merken en
shops zien. We doen meer dan alleen verkeer doorsturen wat misschien gaat
kopen. Je hebt een bepaalde waarde in het platform, wat niet helemaal plat te
slaan is tot affiliate marketing. Het kan zijn dat we op de lange termijn niet
voldoende inkomsten meer genereren hierdoor. Daar moeten we dan samen
met shops en affiliate netwerken kijken hoe we dan gaan zorgen dat we
krijgen waar we recht op hebben.
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Kun je hier een voorbeeld van geven?
Een voorbeeld hiervan is dat we direct na de lancering een overvloed van
aanvragen kregen van winkels die graag op onze website wilden staan. Op een
gegeven moment waren dit er zoveel dat we ze niet allemaal meer konden
beantwoorden. Tegelijkertijd zie je dat een deel van de shops niet in staat zijn
om goed te converteren. Wij doen er aan onze kant alles aan om een goede,
kwalitatieve bezoeker door te sturen naar een shop, waar de bezoeker op de
orderpagina bijvoorbeeld rare betaalmethodes treft, of dat de site niet mobile
friendly is voor een mobiele bezoeker. Dan wordt er natuurlijk niet gekocht.
Wij kijken altijd naar conversiepercentages en wat een klik per saldo per
winkel oplevert. Ook destijds zijn we in Nederland daar mee begonnen, in het
buitenland nog niet omdat het heel ingewikkeld is. Maar ongeveer 80% van de
shops doet het heel goed met gemiddelde conversieratio’s van 5% / 6% en met
een eCPC van gemiddeld €0,30 / €0,40. En dan is er de 20% waar het echt
heel veel lager ligt. Dan is de vraag: hoe kan dat? Doen wij iets niet goed of ligt
het ergens anders aan? Wij vinden dat wij kwaliteit leveren en dat als er geen
conversie uit voortkomt, dat er wel een waardering tegenover moet staan.
Om dit te compenseren hebben we een bedembedrag ingevoerd, een eCPC
garantie. Aan het einde van de maand, na de afkeurperiode, kijken we naar
het aantal kliks dat we naar een shop hebben gestuurd en hoeveel inkomsten
hier tegenover staan. We zouden gemiddeld €0,25 per klik moeten kunnen
verdienen, met conversies. Als dit niet het geval is, dan gaan wij op zoek naar
de oorzaak. Maar we vinden ook dat de winkel hier een verantwoordelijkheid
in heeft. Zij moeten het bedrag aanvullen tot we op gemiddeld €0,25 per klik
zitten.
Als een shop dat niet wil doen, dan ligt de bal weer bij ons. Moeten we dan de
feed aanpassen? Moeten we dan niet alles vertonen en de minder
converterende producten eruit halen? Dan hoeven shops niet meer bij te
betalen en komen ze ‘organisch’ aan het niveau. Zo zijn wij continu bezig met
het optimaliseren van de samenwerking om te voorkomen dat het nodig is
dat je dit soort dingen moet doen. Dit moeten we op gegeven moment ook in
het buitenland invoeren, maar dat kan pas als je het volume hebt en het ook
kan uitleggen naar klanten. Er wordt heel snel gezegd: ‘oh, jullie stappen over
naar CPC’. Maar dat is het niet. We willen voorkomen dat we heel veel
klanten gaan aansluiten die niet goed converteren, maar waar we wel verkeer
heen sturen. Andere partijen krijgen dan minder verkeer, doordat we verkeer
sturen naar andere shops.
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Kan het dan dus ook zo zijn dat een shop helemaal niet
meer op Kleding.nl verschijnt?
Ja, dit kan zeker. Mede door het voorgaande, maar ook als wij geen
toegevoegde waarde zien. We werken dan bijvoorbeeld al met vijf of tien
shops samen die een soortgelijk aanbod hebben. De laatste tijd zijn we hier
wel minder selectief in. Het algoritme zorgt er sowieso al voor dat de shops
die het op alle fronten goed doen, bovenaan in de zoekresultaten komen en
de minder presenterende shops onderaan. Daar gaan dan dus minder kliks
naar toe en heb je het risico in mindere mate.

Een andere zichtbare trend in de markt is dat
adverteerders steeds meer behoefte hebben aan content.
Op Kleding.nl bloggen jullie zelf ook en spelen jullie in op
deze trend. Is bloggen en vergelijken op één website een
gouden combinatie?
Vanaf het begin hebben we de keuze gemaakt om mensen uit de markt aan te
nemen om de website te onderhouden. Dat houdt in: contacten met de shops,
met de merken, content maken, zorgen dat de producten op de juiste manier
op de website verschijnen, voorpagina opmaken, social media. Echt content
en presentatie van Kleding.nl en Fashiola. Als we dat niet hadden gedaan, dan
krijg je een productvergelijker als Beslist. Niet negatief bedoeld, maar dan
krijg je een zoekmachine met producten en de mogelijkheid om te
vergelijken of een aantal filters toe te voegen. Ik denk dat met name in de
branche waarin wij actief zijn, in de modebranche, dat beleving heel
belangrijk is: de look & feel van de site is heel belangrijk en ook dat je content
hebt waarmee je mensen kan inspireren en waarmee je voor merken de
mogelijkheid biedt om iets te vertellen over nieuwe collectie, sale of een
ander nieuwtje.
Alles bij elkaar helpt het om de conversie te verhogen omdat men via de blog
of via een social media post op de juiste plek op onze website terecht komt,
waar onze producten staan, om vervolgens hun keuze te maken en naar de
shop te gaan. Wij zijn een zoekmachine en geen blog of nieuwssite. We
spotten geen nieuwe trends die over een half jaar komen. Dat is niet
interessant voor ons, want we hebben die producten nu niet.
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Dus de focus is voor een groot deel gericht op de zoek & vindt ervaring, maar
ik denk zeker dat de content daaromheen heel belangrijk is. Dat zie je ook in
het buitenland. De vraag naar blogs is er ook vanuit onze partners. Alles haakt
op elkaar in.
We werken ook met externe bloggers samen voor externe content. Als we
met een merk een promotieplan maken, dan is een onderdeel hiervan dat we
de mogelijkheid bieden om een blogger aan te haken die dan vrij gelaten
wordt om content te maken over een product dat ze zelf ook leuk vinden. Het
kan een onderdeel zijn van een campagne, die dan op een hele andere manier
een doelgroep bereikt waarbij verwezen wordt naar content of producten bij
ons. Zo komt deze doelgroep dan in een stap verder bij ons. Wij zijn een
conversiekanaal, waarbij de bezoeker via ons naar de shop gaat. Zo bereiken
we ze op meer dan één plek en komt er ook een conversie uit, en niet alleen
branding. Daar geloof ik in.

Zo bedien je dus de hele funnel. Bloggers zijn in de markt
natuurlijk bang dat het in het begin van de funnel veel
minder converteert, maar je neemt hen dus ook mee in
het hele proces.
Klopt, het is natuurlijk ook zo dat in het begin van de funnel minder
conversies vallen. Als ik een blogger zou zijn en ik kan duizend euro
verdienen aan een artikel dan is dat natuurlijk hartstikke leuk en vaak kun je
nog kleding bestellen ook. Uiteindelijk moet je jezelf wel afvragen wat je
precies levert en wat de lange termijn insteek hiervan is. Als jij een blog
schrijft en daar wordt één keer een bedrag voor betaald, dan gaat uiteindelijk
iemand aan de andere kant kijken wat het heeft opgeleverd. Wij zijn dat
natuurlijk helemaal gewend in de affiliate wereld, maar bij bloggers is dat
toch minder aan de orde. Uiteindelijk moet het wel iets opleveren. Als dit niet
het geval is, dan houdt het ook heel snel op.

redactie@affiliateblogger.nl

Mijn insteek is om samen iets te doen. Als blogger kun je nog steeds een
bedrag vragen, maar dan hebben we er ook een conversieverhaal bij.
Hierdoor kunnen we op de lange termijn veel vaker zulke samenwerkingen
doen en laten zien dat het werkt. Het wordt voor een adverteerder veel
relevanter. Bloggers zijn helaas nog wel sceptisch, omdat ze bang zijn dat we
een stuk van hun business weg willen pakken terwijl dit helemaal niet onze
insteek en business is. We willen de adverteerder zoveel mogelijk van dienst
zijn en ik geloof dat als we dat samendoen dat het veel meer kans van slagen
heeft dan dat we dat ieder voor zich doen.

Om nog even terug te komen op jullie inkomsten: 80%
komt via affiliate marketing. Hoe kom je dan aan de
andere 20%?
Dat is voor ons veelal fixed fee promoties. Er is nog eens discussie met
affiliate netwerken hierover, maar het is een een-op-een samenwerking
tussen de adverteerder en ons. Wij promoten hen dan extra door een
reviewblog of door front page exposure, nieuwsbrieven, producten die
bovenaan de zoekresultaten komen bij relevante zoekopdrachten. Allerlei
manieren om meer aandacht voor de producten te genereren, waar wij een
vast bedrag voor vragen. Hier zit exclusiviteit aan, voor meestal een week of
een kortere periode extra promotie voor een merk, product of shop. Dit is
ongeveer 12% / 13% van onze omzet. Dat gaat soms via affiliate netwerken,
soms rechtstreeks, maar ik zie het niet als affiliate omzet.
En dan is er nog zo’n 7% / 8% van shops en merken die rechtstreeks met ons
samenwerken en die rechtstreeks kliks inkopen. Dus we doen het wel, maar
dat is op verzoek van de adverteerder en niet zozeer iets waar wij naar op
zoek zijn.
"De samenwerking met Kleding.nl gaat heel erg goed. Onlangs hebben we een totaal
reviewpakket afgenomen en wat goed is om te zien is dat we tijdens de periode dat we
het inzetten pieken de sales enorm maar ook de doorloop van de periode daarna zie je
dat de sales zo lang boven het niveau blijven van daarvoor.
Dat is heel gaaf om te zien, want dit gaat tegen de verwachtingen in. Je verwacht dat
het piekt tijdens de periode waarin je het reviewpakket inzet en daarna weer naar het
basisniveau terugzakt, maar je ziet dat het dus heel lang een positieve nasleep heeft."

- Marije Snijder | wehkamp | affiliate marketeer
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Jullie zijn ook regelmatig op televisie. Zie je vanuit
affiliate marketing dan ook een piek als je op televisie
bent?
Zeker, maar het zijn niet de leukste facturen die je daarvan krijgt. We
proberen met alles wat we doen te kijken naar wat kost het ons en wat levert
het ons direct en op lange termijn op. Dit soort campagnes zijn lastig om door
te rekenen. De stijging in verkeer kun je aardig zien, want je weet natuurlijk
wanneer deze spots uitgezonden worden. Maar wat daar voor extra omzet
uitkomt is gebaseerd op aannames en benaderingen. We zitten er bovenop en
we proberen het zo goed mogelijk uit te rekenen, maar dat krijg je nooit
helemaal voor elkaar.
We zien het ook als een stuk branding en we zijn bereid om daarin te
investeren. Dat is het merk dat we willen zijn. Maar het neemt niet weg dat
het een heel moeilijk en intensief proces is om het zo te doen dat het
financieel uit kan. We doen alles uit eigen middelen, we hebben geen
investeringsmaatschappij achter ons. We betalen alles zelf, wat we niet meer
dan normaal vinden. Maar in het traject van sale registratie tot uitbetaling zit
ongeveer vier maanden tussen. Dus dat betekent dat we als we in januari een
televisiecampagne doen, die we direct moeten betalen, zo’n vier maanden
later pas de inkomsten van op de rekening hebben. Dat is wel een reden
waarom we niet in alle landen televisiecampagnes doen.

Wat is jouw tip naar publishers toe die net zo succesvol
willen worden als Kleding.nl?
Mijn tip is tevens een levensfilosofie: je moet alleen doen waar je goed in bent
en daarop focussen. Dit geldt ook bij Kleding.nl / Fashiola. Kleding is heel
breed en wij kunnen van alles toevoegen. Denk aan parfums, cremes en
cosmetica. Alles kun je tegenwoordig onder fashion en lifestyle scharen, maar
als wij zo breed gaan dan gaan we heel ver van onze core af. Met name
Kleding.nl verwijst heel duidelijk naar kleding en niet naar parfums en
cosmetica. Wij focussen ons daarop. En op conversie. Wij zijn conversie en
wij zijn kleding. Dat is wat we doen. Alle andere dingen zijn additioneel en
gaan nooit al onze tijd opvragen. Wij werken heel sterk met data en daar zijn
we goed in.
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Wekelijks krijgen we mensen aan de deur die met conceptjes komen en
voorstellen. Natuurlijk hebben we ook zijstapjes gemaakt om te kijken of we
niet samen kunnen werken met bloggers en shop-in-shop achtige
oplossingen. Maar het wordt snel heel ingewikkeld, er gaat veel tijd inzitten
en er komt te weinig uit om dat te doen. Dus ik zou zeggen: denk goed wat je
wilt doen, waar je goed in bent en doe dat ook echt heel goed. Laat je niet
afleiden door allerlei kansen die misschien interessant lijken maar uiteindelijk
heel veel tijd kosten en weinig opleveren.
Een tweede tip die ik nog mee wil geven: ik zeg altijd dat we niet alleen waar
moeten maken wat we zelf vinden dat we waar moeten maken, maar dat we
er altijd een schepje bovenop moeten doen om het top te doen en daarmee
meer dan er verwacht wordt. Dan heb je een sterke basis voor een lange
termijn samenwerking.

En met deze twee tips van Peter Langenkamp besluiten we het
interview af te ronden, en vol nieuwsgierigheid af te wachten
hoe Kleding.nl en Fashiola het in 2017 gaan afbrengen. Peter
Langenkamp, bedankt voor je sterke inzichten, het delen van
data en het inspireren van niet alleen mij maar ook de volgers
van Affiliateblogger.nl.
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