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CHLEOPATRA 
NATURLIG KOSMETIK FRI FOR KEDELIG KEMI 

AFFILIATE MAPPEN 

Tjen penge på at promovere vores naturlige og økologiske produkter 

til huden og håret – helt fri for kedelig kemi. 

 

WWW.CHLEOPATRA.DK 

© 2018 Chleopatra Oils 
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CHLEOPATRA OILS 
Bag familievirksomheden CHLEOPATRA finder du Liezel & 

Morten. 

Vi startede med at forhandle helt rene vegetabilske olier 

til huden og håret. Vi er selv vilde med olier, da de tilbyder 

så mange gode anvendelsesmuligheder og besidder 

nogle rigtig gode egenskaber. 

Vi går så vidt muligt altid efter uraffineret, koldpresset og 

økologiske olier. Vi bryder os nemlig ikke så meget om 

efterbehandlede olier, så den slags finder du ikke meget 

af på CHLEOPATRA. 

I dag har vi dog udvidet sortimentet og tilbyder nu også 

andre rene varer i form af blandt andet æteriske olier, 

mineralske ler, blomstervand (skintonic) samt andre 

råvarer og tilbehør til egne blandinger. 

 

 

 

 

Rene varer 
Vi har valgt de rene varer fordi, vi føler der er alt for 

mange kedelige kemikalier i de produkter, der er at finde 

på det danske marked. 

Vores værdier: 

• Gør noget godt for mennesker 

• Rene naturprodukter – Ingen kunstige kemikalier 

• God kvalitet 

• Miljøvenligt 

• Informativ og inspirerende 

• God kundeservice 

• Ingen test på dyr 

• Vegan-venlige skønhedsprodukter 

• Zero Waste 

 

Konverteringsrate 
Af alle, der besøger vores produktsider, ender mellem 3-

4% i gennemsnit med at købe. 
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Tjen penge via din hjemmeside 
Du har en hjemmeside, muligvis en Facebook side, en 

instagram konto eller andet med en vis portion herlige 

følgere, der lytter til dine råd. 

Det giver dig muligheden for at anbefale og promovere 

forskellige produkter, som dine læsere og følgere vil tage 

til sig. 

Det er her vi giver dig muligheden for at tjene penge på, 

at anbefale, promovere og linke til vores produkter. 

 

Hold det relevant 
Vi skal med det samme gøre det klart, at vi udelukkende 

ønsker samarbejde med relevante bloggere, influensers 

og affiliates. 

Har du en hjemmeside, der omhandler reparation af 

biler eller computertilbehør, så er det nok ikke lige dig vi 

søger. 

Omhandler din blog, hjemmeside eller sociale medier 

derimod skønhed, kosmetik eller livsstil, så er det 100% 

relevant. Det vil gøre det langt nemmere for dig, at tjene 

penge. 

Nu er spørgsmålet blot, om du har lyst til at samarbejde 

med os? 

 

 

 

Vi tilbyder 
Hvis ikke du allerede har gjort det, så anbefaler vi, at du 

opretter en konto hos vores affiliate partner, Partner-

ads. Det er dem, der som mellemled sørger for, at alt 

foregår som aftalt. 

 

Hvordan fungerer det? 
Ganske kort, så fungerer affiliate aftalen ved, at du 

tilmelder dig ovenstående Partner-ads, som er en dansk 

virksomhed, der ledes af af en flink herre ved navn Ken 

Schultz. Derigennem får du mulighed for at lave aftaler 

med forskellige affiliate annoncører, som hver især 

ønsker at få deres produkter og services promoveret. 

Her ansøger du CHLEOPATRA og når du er blevet 

godkendt, får du muligheden for at indsætte et særligt 

affiliate-link på din hjemmeside. Når dine besøgende 

klikker på dette, bliver et eventuelt køb registreret hos 

Partner-Ads, hvilket udløser din kommission. Det er 

sådan du tjener pengene. 

1. Tilmeld dig Partner-ads 

2. Ansøg CHLEOPATRA 

3. Indsæt affiliate links relevante steder på din 

hjemmeside 

TILMELD DIG HER 

https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.chleopatra.dk/vegetabilske-olier/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.chleopatra.dk/raavarer/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.chleopatra.dk/blomstervand/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.chleopatra.dk/produkt-kategori/roller/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
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Hvordan tjener du penge? 
Hvis aftalen lyder på 10% betyder det at, hvis du sender 

en kunde over til os, der eksempelvis køber for 1.000 

kroner, så tjener du 100,- Så nemt er det. 

 

Gode idéer til at komme godt fra start 
Har du allerede skrevne artikler på din blog, der er 

relevante for vores produkter eller hjemmeside og har 

lyst til at linke til os fra en eller flere af disse. Så er det en 

god mulighed for at, du indsætter dine affiliate links i 

disse artikler. 

Når du laver links har du forskellige muligheder. 

 

Banners 

Du kan bruge nogle af de banners, som vi stiller til 

rådighed. Dem kan du anvende som en slags 

reklamesøjle eksempelvis i din sidebar eller i toppen af 

din hjemmeside eller en artikel. 

 

Direkte links 

Du har også mulighed for at lave links, der liker direkte til 

specifikke sider.  

Hos Partner-Ads går du til Programmer & reklamer, 

klikker på genvejen Vis MINE programmer og herefter 

CHLEOPATRA. 

Herinde finder du reklameudvalget ”Til et produkt eller 

en underside”. Kopier hele teksten og erstat blot 

”LINK_TIL_UNDERSIDE” med URL’n fra chleopatra.dk 

Eksempelvis:  

https://www.partner-

ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=5

0680&htmlurl=LINK_TIL_UNDERSIDE 

bliver for vores Argan olie til: 

https://www.partner-

ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=XXXX&bannerid=5

0680&htmlurl=https://www.chleopatra.dk/butik/argan-

olie/ 

NB: XXXX vil automatisk være erstattet af dit partner-ads 

id. 

 

Direkte til forsiden 

På samme måde, har du mulighed for at linke direkte til 

forsiden af chleopatra.dk 

Her anvender du blot linket ”Til forsiden”, som du finder 

samme sted på Partner-ads hjemmeside. 
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Dine muligheder for en øget indtjening 
Nr. #1 mulighed ligger naturligvis i, at skrive specifikt om 

vores produkter. 

Det er en mulighed du har, hvis vi finder din hjemmeside 

og dets indhold relevant for vores besøgende. 

Det bliver ikke bedre, end når man helt naturligt 

anbefaler produkter, som man selv har prøvet og kan stå 

inde for. 

Dine læsere viser dig tillid ved at klikke videre på de 

produkter du anbefaler, så hvis du blot skriver om noget 

du aldrig selv har prøvet, så vil der altid være en risiko 

for, at de bliver skuffet. Det sker naturligvis ikke med 

vores produkter, men du forstår sikkert, hvor vi vil hen. 

Vi anbefaler derfor, at du får nogle af vores produkter på 

prøve og derefter skriver om dem og de resultater du 

oplever. 

 

Anmeld produkter 

Få vores produkter på prøve og skriv gode og ærlige 

anmeldelser af produkterne. 

 

Nr. #2 mulighed er, at linke fra allerede eksisterende 

artikler til vores produkter. 

Eksisterende artikler 

Har du eksempelvis skrevet en artikel om de mange 

muligheder kokosolie giver til pleje af huden og håret, så 

giver det en god mulighed for at indsætte et link og 

derved anbefale dine læsere, at købe netop vores 

kokosolie. 

Dette er muligt, når artiklerne ikke specifikt nævner 

brands. 

 

Nr. #3 mulighed ligger i de mere overfladiske banners. 

Banners 

De ligner blot almindelige reklamer, hvilket de også er. 

Her har du mulighed for at anvende dem, som allerede 

stilles til rådighed igennem Partner-ads eller du kan bede 

os om nogle specifikke banners. 

Vi tillader ikke, at du laver dine egne, da vi har regler for 

brug af vores brandnavn, logo m.m. 

Banners kan i princippet bruges på alle sider, men igen 

giver det større udbytte, hvis de findes på relevante 

sider. 

 

Nr. #4 mulighed for produktfeed 

Produktfeed 

Driver du eksempelvis et prissammenligning-site i stil 

med Pricerunner, kan et produktfeed hjælpe dig med at 

sætte vores produkter op, så priser automatisk tilrettes. 

 

https://www.chleopatra.dk/ler/
https://www.chleopatra.dk/tilbehoer/
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Nr. #5 mulighed er dem du selv finder på. 

Egne idéer 

Du skal naturligvis følge vores retningslinjer for 

annoncering. Dem finder du dels på vores affiliate side 

hos Partner-ads og dels ved at bruge sund fornuft. 

 

Hvad vi ikke tillader 
Vi tillader ikke, at du laver annoncer via sociale medier. 

Vi ønsker heller ikke at have noget med cashback eller 

rabatsider at gøre. Noget vi absolut heller ikke tillader er, 

at du blot ”kaster om dig” med links. Alle links må kun 

være på dine sider, medier eller nyhedsbreve. 

Så ikke noget med at sætte links ind i kommentarer på 

andre blogs, andres sociale profiler eller andet i den dur. 

Det er et stort NO-GO og vil resultere i en lukket konto 

og ingen udbetaling. 

 

Andre gode idéer 

Sociale medier 

Selvom vi ikke tillader at du opretter annoncer via sociale 

medier, så står det dig frit for, at promovere dine egne 

artikler, som indeholder links til os via eksempelvis 

Facebook eller Instagram. 

Har du mange følgere, giver dette dig en god mulighed 

for flere interesserede og potentielle købere. 

Nyhedsbreve 

Har du dit eget nyhedsbrev, giver dette dig også 

mulighed for at sende potentielle købere direkte til vores 

side derfra. Hvis du eksempelvis promoverer en ny 

artikel om kokosolie, vil det jo være ganske relevant 

også, at indsætte et direkte link i nyhedsbrevet til vores 

kokosolie. 

 

Downloads 

Tilbyder du eksempelvis dine læsere et download i form 

af en gratis PDF guide, kan du med fordel også anvende 

affiliate links i disse. 

Her kunne det igen være i forbindelse med den berømte 

kokosolie, hvis din guide omhandler, hvordan den 

anvendes eller fordelene ved at bruge den. 

 

Giveaways 

Hvis din side/artikel er super relevant og du har en god 

portion læsere/følgere, så tilbyder vi også muligheden 

for, at du kan lave en giveaway. 

Giveaways, er når du mod et beskedent tiltag (som 

eksempelvis, at like CHLEOPATRA på Facebook) til 

gengæld udlover en gave. Gaven vil typisk være et eller 

flere af vores produkter. 
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MERE INFO OM AFFILIATE AFTALEN 

 

 

 

 

Hvordan og hvornår får jeg udbetalt min 

optjening? 
Når du sælger via links igennem Partner-Ads, så sørger 

de for, at du får din udbetaling. Hvis du har optjent 

minimum 150 kr. eksklusiv moms på poster ældre end 

30 dage, så får du udbetaling.  

Klik, leads og salg, der er optjent for mindre end 30 dage 

siden kommer med i næste udbetalingskørsel.  

Du får en mail med en kvittering for udbetalingen via 

email. 

Den fysiske betaling sker som overførsel til din angivne 

bankkonto.  

Overførsler laves den første hverdag i hver måned.  

Overførsler vil indgå på din bankkonto 1-2 dage 

herefter.  

 

Skal du være moms registreret? 
Nej, det behøver du ikke. Du skal dog betale skat af det 

indtjente. 

 

 

 

 

 

 

Kom godt i gang med affiliate 
Der findes mange flere tips og tricks end, hvad vi har 

plads til her i denne affiliate-mappe. Du kan derfor med 

fordel læse flere tips her: 

https://www.partner-ads.com/dk/guide-til-affiliate-

partner-succes.htm   

 

Klar til at 

gå i gang? 

ツ 
  

https://www.partner-ads.com/dk/guide-til-affiliate-partner-succes.htm
https://www.partner-ads.com/dk/guide-til-affiliate-partner-succes.htm
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VI HJÆLPER HINANDEN 

Vores guidelinjer 
Skriv altid kun din ærlige mening! 

Det er hvad dine læsere forventer af dig og det skal du 

på ingen måde lave om på. 

Har du modtaget et produkt du på ingen måde bryder 

dig om, tvinger vi dig naturligvis ikke til at skrive om det. 

Dog modtager vi meget gerne din kritik med en 

begrundelse for, hvorfor du ikke bryder dig om 

produktet eller ikke har lyst til at skrive om det. 

Du bestemmer selv om du samler alle de produkter du 

har modtaget i én lang artikel, eller om du ønsker at 

opdele dem i hver sine artikler. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. links til CHLEOPATRA 
Når du linker til vores produkter eller forside, så har vi 

nogle særlige ønsker. 

Google, som søgemaskine er nemlig kræsen. Eller lad os 

bare sige, at den ikke er menneskelig. 

Derfor forstår den ikke hvad eksempelvis ”her”, ”lige her” 

og ”køb her” refererer til. 

Af den årsag, håber vi, at du i stedet vil bruge mere 

forstående ord og sætninger, når du linker til os. 

Eksempelvis: 

• Køb ”argan olie fra Chleopatra her” 

• Find flere gode olier hos ”Chleopatra” 

• Denne ”argan olie” er bare så lækker 

 

 
  

Vi stiller os til din rådighed 
Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål. 

Ønsker du, at vi hjælper dig med at komme i gang, så lad os høre fra dig. 

Har du brug for billedmateriale, logo, slogans eller andre elementer, så ved du hvordan du får fat i os. 
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Praktiske oplysninger 
Det er altid godt lige at have styr på alt det praktiske. 

 

CHLEOPATRA 

Sigbrits Allé 3, 4. tv 

2300 København S 

CVR: 35982035 

 +45 50 15 02 01 

 kontaktos@chleopatra.dk  

 www.chleopatra.dk  

 

Partner program: Partner-Ads 

 

Nyhedsbrev for affiliates 
Ved godkendt samarbejde, tillader vi os, at tilføje dig 

vores særlige nyhedsbrev, som kun er til for affiliates. 

Du modtager maksimalt én e-mail per måned og du 

har naturligvis mulighed for at framelde dig. 

Vi bruger det primært til at informere om nye 

produkter, konkurrencer og andre pressemeddelelser, 

der kan være relevante for dig, som affiliate. 

Det giver os også en god mulighed for at komme i 

dialog med dig, så vi kan lære hinanden at kende. 

 

 

 

 

WWW.CHLEOPATRA.DK 

LAD OS HØRES VED 

 

 

mailto:kontaktos@chleopatra.dk
http://www.chleopatra.dk/
https://www.partner-ads.com/dk/klikbanner.php?partnerid=7445&bannerid=17193
http://www.chleopatra.dk/

