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AFF44 - NOWY WYMIAR AFILIACJI
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Rebranding
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Nowe wartości aff44
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Ambicja Transparentność Profesjonalizm
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Jak zmieniliśmy się na lepsze?

www.aff44.com 

Audyt wewnętrzny Analiza zebranych  
informacji 

Wdrożenie systemu 
compliance 
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Nowa strona internetowa aff44.com

www.aff44.com 

• nowy, przejrzysty i czytelny layout, 
• wstępnie przedstawiona oferta kampanii, 
• baza wiedzy dla początkujących wydawców, 
• wartościowe treści związane z afiliacją.

http://aff44.com
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Nowy panel Wydawcy

www.aff44.com 

• przejrzysty i intuicyjny w obsłudze, 
• prosty i szybki dostęp do niezbędnych danych 

i statystyk, 
• wszelkie aktualności z sieci zebrane            

w jednym miejscu, 
• spersonalizowane wskazówki od asystenta, 
• użyteczne narzędzia, takie jak widgety, 

kreator stron czy rotator bannerów.
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Nowy panel Wydawcy

www.aff44.com 
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Nowa aplikacja mobilna aff44

www.aff44.com 

• dostęp do wyników i statystyk z poziomu 
smartfona, 

• rankingi najlepszych kampanii,  
• najnowsze informacje w szybkiej           

i wygodnej formie komunikatów push, 
• szybki kontakt z Account Managerem.

v
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Co planujemy?

www.aff44.com 

Ekspansja zagraniczna: więcej 
kampanii na rynki inne niż 

polski 

Urozmaicanie oferty o inne 
niż pożyczki produkty 

finansowe: karty kredytowe, 
ubezpieczenia itp. 

Dostarczanie Wydawcom 
przydatnych narzędzi do pracy 

i udoskonalanie tych już 
istniejących. 

http://www.aff44.com
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aff44 w liczbach

www.aff44.com 

140 1000 1000000 120 000
Kampanii 

finansowych w ofercie
Zarejestrowanych 

Wydawców
Kliknięć miesięczine Konwersji miesięcznie

http://www.aff44.com
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Co wyróżnia sieć aff44?

• jedne z najlepszych stawek na rynku, 
• błyskawiczne płatności, 
• szeroka oferta kampanii finansowych, 
• konkursy i akcje specjalne dla wydawców, 
• autorska technologia, która ułatwia pracę wydawcy.

www.aff44.com 
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Analiza pożyczkobiorcy  
z perspektywy sieci afiliacyjnej 

www.aff44.com 
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Polacy biorą pożyczki przez telefon:

Desktop:  
5342 płatnych konwersji 

Mobile:  
8527 płatnych konwersji 

www.aff44.com 
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Najpopularniejsze marki telefonów:

Samsung: 2934                      Huawei: 2729                       Apple: 949                       LG: 454                        Xiaomi: 419 

www.aff44.com 
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Najpopularniejsze przeglądarki:

Chrome: 3333                       Firefox: 1316                        Opera: 375                         Safari: 131                        IE: 71 

www.aff44.com 
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Najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne:

Android: 7542                       iOS: 975                       Windows Phone: 4 

www.aff44.com 
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Jak takie dane przydają się wydawcom  
afiliacyjnym? 

• zmiana kanałów komunikacji w kontekście przewagi 
mobile (mailing dopasowany do klientów mobilnych, 
wysyłki sms, responsywne strony), 

• dopracowane mobilne wersje swoich porównywarek, 
• aplikacje mobilne, 
• wybór najlepszych kreacji.

www.aff44.com 
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Michał Krawiel 
SENIOR ACCOUNT MANAGER  
W AFF44 

TEL. 794 101 117 
m.krawiel@aff44.com

www.aff44.com 

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu!

Mateusz Przyborowski 
JUNIOR ACCOUNT MANAGER  
W AFF44 

mailto:r.szunejko@affiliate44.com
http://www.aff44.com

