Via ons Partnerize programma kan je linkjes aanmaken. Maar met de introductie van de
Partnerize Chrome plugin is het nog eenvoudiger om snel tracking linkjes te maken. Met
deze plugin is inloggen in het Partnerize platform niet meer nodig. Dat scheelt weer tijd! Volg
onderstaande stappen om gebruik te maken van deze tool.

Installatie van de plugin:
1. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van de Google Chrome browser. Deze is te
gebruiken op vrijwel alle besturingssystemen. Hier kan je de browser downloaden.
2. Download en installeer de “Quicklink” plugin van Partnerize in de App store via deze
link.
3. Nadat de plugin geïnstalleerd is vind je het logo van de plugin in je browserbalk:

4. Druk op de plugin en login met je accountgegevens van Partnerize.
5. De installatie is nu afgerond!
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Gebruik van de plugin:
1. Ga naar de Coolblue website.
2. Zorg ervoor dat je op de gewenste pagina bent. Bijvoorbeeld
www.coolblue.nl/wasmachines/top-10.
3. Klik nu op het icoon van de plugin in je browser.
4. Kies je gewenste campagne. Voor coolblue.nl kies je
“Coolblue NL”, voor coolblue.be selecteer je “Coolblue BE”:
5. In het volgende scherm is het mogelijk om een “Adref” of
“Pubref” toe te voegen aan de link.
6. Hierna kan je op “Copy” drukken om de trackinglink in je
plakbord te krijgen. Heb je liever een short-link? Klik dan op
“Generate & Copy”.
7. Je tracking link staat nu op je plakbord! Gebruik “Ctrl+V” voor
Windows of “Cmnd+V” voor Apple Mac om het linkje te
plakken op je website
8. En klaar! Je trackinglink is gekoppeld aan je account. Houd er
rekening mee dat de plugin alleen werkt als je de Coolblue
website open hebt staan.
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