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5 2015 – Heden: BMT Consultancy & Spy Inc.

“91 Millennial – Opgegroeid in Leeuwarden

2011 – 2013: Vakantievragen.nl

2012 – 2016: TicketSpy

Aviation nerd, reisliefhebber & creatief stuiterbalbrein
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2012 – 2016 TicketSpy.nl

First travel deal platform in the
Nethterlands

2012: TicketSpy.nl • Travel Deal Platform: Hand picked travel
deals -> vliegtickets, pakketreizen, hotel 
deals & meer.

• Twee vliegtuig nerds: Passie, 
Enthousiasme, ongelimiteerde energie

• Ingrediënten van ons succes:
• Bezeten zijn van coreproduct
• 100% voor gebruikers
• Informatief, educatief en entertainen.
• Sympathiek naar buiten -> Gunfactor



Affiliate marketing in Travel



Waarom is affiliation in travel aantrekkelijk?

Voor adverteerders: Voor publishers:

• Affiliation is véél goedkoper 
dan display (avg €22 cpm).*

• Je weet exact waar je merk 
wordt gepromoot.

• 80/20 -> weinig lijntjes voor 
veel mogelijkheden.

• Bij CPA alleen kosten bij 
performance.

• Sexy producten.

• Volledige creatieve vrijheid.

• Toepasbaar op vele
concepten.

• Hoge order values, hoge
commissies.

* Gebaseerd op kosten qualitative traffic –
Travel Industry Marketing 2017



Opportunities in travel affiliation:

Attributie conversie

• Maar dan wel inclusief alle
kanalen (inclusief retargeting)

Cross device tracking



Uitdagingen:

• Onderlinge communicatie

• Cases

• Tips voor adverteerders

• Tips voor netwerken



Driehoek van succes:

Publisher

AdverteerderNetwerk



Driehoek van succes: 

Publisher

AdverteerderNetwerk

Onderlinge communicatie is KEY
• Maak gebruik van elkaars

know-how

• Vergeet support tickets voor
je top 30 publishers

• Wees transparant over
tracking, keuring en andere 
zaken.

• Verlies als netwerk beide 
stakeholders niet uit het
oog



Cases of bad practices:

• Adverteerder: Eenzijdig aanpassen van regels

• Netwerk: Accountmanagers die publishers
negeren

• Adverteerder: Random toekennen sales aan
publishers



Tips voor adverteerders in travel affiliation:

• Publishers zijn 99% van de tijd géén cowboys

• Ondernemen is samenwerken. Samenwerken is geven en nemen.

• Iemand dedicated op je affiliate kanaal is goud waard.

• Lees de berichten van publishers, sta open voor gesprek, zie kansen en 
wees commercieel. 

• Vergeet nooit: de beste concepten komen uit de hoeken waar je ze niet 
verwacht



Best practices voor affiliate netwerken in travel affiliation:

• Vergeet niet dat je met twee stakeholders te maken hebt; en ze zijn 
beide essentieel voor je eigen business!

• Stop met de race to the bottom op nieuwe campagnes.

• Lever support voor je klanten.

• Wees transparant
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