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En manual för att börja med Affiliate till ExpoTryck.se

MANUAL
AFFILIATE



När du går in i Mitt Konto så hittar du en flik med namnet “Affiliate”, när du går in på fliken kommer du till översikten 

av affiliate programmet där du kan läsa av mängder av information samt hämta din referenslänk som används till att 

få avkastning. 

Konto & Administrationspanel

För att kunna bli en Affiliate måste man ansöka om det på följande adress:

https://www.expotryck.se/affiliate

Där anger du Fullständigt Namn, organisations-/Personnummer, 

Epostadress och godkänner de villkor som är satta för att kunna delta i 

programmet. Vi granskar och eventuellt godkänner din ansökan och 

aktiverar programmet på ditt konto/skapar ett konto åt dig.

HUR MAN BÖRJAR

Konto



Översikt

Under kategorin Affiliate i ditt konot hittar du en översikt över hela affiliate programmet, där du kan läsa av hur det 

går för i dig som Affiliate, programmet uppdateras i Real Time vilket som betyder att det uppdateras kontinuerligt 

efter att något nytt har hänt. I översikten hittar du massvis av hjälpsam information.

1. Här visas all avkastning du införtjänat genom en affiliate-länk.

2. Ifall en kund har fått en återbetalning på beställning genom en länk så ser man det här.

3. Den slutliga avkastningen som har införtjänats genom affiliate-länk.

4. Total försäljning genom länk, inklusive moms & frakt.

5. Antal klick som gjorts på din unika affiliate-länk.

6. Samanställd % av antal köp kontrat antal klick.

Översikt av Affiliate program
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Verktyget erbjuder även en översikt så att du kan ha full kontroll på vilka ordrar som har givit dig en avkastning. Du 

kommer kunna se den totala försälgningen, allt från datum och kostnad  till antal och vilken slags produkt. 

Avkastningen baseras på procentsats exklusive moms men betalas ut genom ingående faktura med ett momstillägg 

på 25%.

ÖVERSIKT AV ORDRAR

Order



Ref. Länk

1

2

Den allmänna referenslänken är vår hemsida “https://www.expotryck.se” följt av koden “/?ref=”, samt ditt affiliate ID “#”, 

exempelvis likt ovan:

https://www.expotryck.se/?ref=16

Koden och Affiliate ID krävs för att programmet ska veta att det är just du som har refererat kunden till vår sida.

I generatorn kan du göra din egen referenslänk så att du kan skicka en kund till en specifik kategori(ex. rollups) eller en 

specifik produkt(ex. Caiman Rollup). Du anger den slutsidan som du önskar (ex. /produkt/caiman-rollup/) i generatorn och 

du får då ut din färdiga, specifika länk. Exempel:

https://www.expotryck.se/produkt/caiman-rollup/?ref=16

1. Allmän Referenslänk

2. Specifik Produkt-/Kategorilänk



Privatpersoner som ingår i affiliate 

programmet har möjlighet att fakturera oss 

genom en tredjepartsbolag, observera att 

samtliga avgifter står du för(kostnader för 

administrationsavgift, fakturaavgift, osv.).

Exempel på tredjepartsbolag:

https://www.frilansfinans.se/

https://coolcompany.com/

Privatperson
Personer som fakturerar genom en Enskild 

Firma eller Kommanditbolag har samma 

krav som en privatperson, dvs kostnader 

för administrationsavgift, fakturaavgift, 

osv. står ej vi för.

Enskild Firma/Kommandit
Personer som fakturerar genom ett 

aktiebolag har samma krav som en 

privatperson eller enskild firma  och 

kommanditbolag, dvs kostnader för 

administrationsavgift, fakturaavgift, osv. 

står ej vi för.

Aktiebolag

Utbetalning

Postadress:
Högalundsvägen 69
561 63, Tenhult
SWEDEN

Kontakt:
+46 – 36 71 18 71
info@expotryck.se

Org. Nr: 5591081525
Företag: Foxlie AB

Utbetalning sker genom en faktura till oss från personen/organisationen som deltar i Affiliate programmet. Debitering görs 

till oss på de samtliga poster som som är markerade “Obetalda/Unpaid” - dvs. de rödmarkerade posterna i översikten.

Utbetalning av din avkastning görs tidigast efter att vi har erhållit full betalning för produkt/produkterna. Där av att vi har en 

ledtid på 30 dagar vid utbetalning. Fakturor till oss skall ha en netto på 30 dagar, moms med 25% tillkommer på 

avkastningen, momstillägget görs på fakturan. Övriga villkor gäller genom avtal.

För att vi ska veta vilka poster som har fakturerats samt vem som fakturerat oss så kräver vi att en viss information finns 

med på fakturor som skickas till oss.

- Organisationsnummer / Personnummer

- Fullständigt Namn

- Postadress

- Epostadress

- Referensnummer (som Affiliate - #ID)

- Varje avkastning ska ligga på egen faktura-rad.

Utbetalning av Avkastning

Faktura skickas till: faktura@foxlie.se

Kravspecifikation vid Fakturering


