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Footway tar nästa steg inom prestationsbaserad  
marknadsföring med Tradedoubler 
 
9 september 2013 Skohandelssajten Footway och Tradedoubler fördjupar sitt samarbete 
inom prestationsbaserad marknadsföring. I en vidareutveckling av det löpande 
samarbetet med Tradedoubler tar Footway nästa steg och börjar använda 
Tradedoublers systemplattform fullt ut.  
 
Footway kommer under hösten att fördjupa samarbetet med Tradedoubler.	  Målsättningen 
är att utveckla de olika provisionsbaserade säljkanalerna men också att förbättra 
spårningen för att undvika dubbelutbetalning av provisioner. Med Tradedoubler Technology 
Platform får Footway möjlighet att göra detta. Tradedoublers teknologiplattform 
inkluderar ett väl inarbetat annonshanteringssystem, branschledande spårnings- och 
targetingverktyg som ger användaren en fullständig överblick över försäljning i samtliga 
kanaler. 
 
Tradedoubler Technology Platform gör det möjligt för Footway att fylla de luckor som idag 
finns inom Google Analytics genom att tillhandahålla en spårning som i första hand är 
byggd för att spåra avslut och inte trafik. 
 
”I takt med en snabb tillväxt av kunder på sajten behöver vi mer professionella tekniska 
hjälpmedel och mer utvecklade försäljningssamarbeten för både prestationsbaserad 
marknadsföring och direktsamarbeten. Hos Tradedoubler har vi funnit båda delarna och 
Footway går nu går in i en ny utvecklingsfas”, säger Head of Traffic Niclas Hemminger på 
Footway. 
 
”Vi övertygade om att nästa steg för dem som jobbar med prestationsbaserad 
marknadsföring kommer att vara kombinationen av externa nätverk och direktsamarbeten. 
Vi är inte förvånade att Footway, som är en av branschens early adopters, är bland de 
första att se potentialen i modellen och våra produkter”, säger Kristoffer Klockare, nordisk 
försäljningschef på Tradedoubler. 
 
För mer information: 
Kristoffer Klockare, Nordisk försäljningschef, Tradedoubler, 0709-565 210 
Niclas Hemminger, Head of Traffic, Footway, 0736-503 922 
 
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. 
Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell 
strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika 
paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 
annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var 
först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till 
mobila enheter. 
 
Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till 
nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, 
Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com 
 
Footway lanserades 2011 och är en av Sveriges mest snabbväxande e-handelsbutiker, med dam-, herr- och 
barnskor för alla tillfällen. Med starka och långsiktiga ägare såsom Industrifonden och eEquity satsar Footway 
på fortsatt kraftig tillväxt med riktat fokus på skor och skotillbehör. Samtliga produkter finns alltid i lager och 
skickas inom ett dygn − för kortast möjliga leveranstid. För att kunden ska kunna prova skorna i lugn och ro 
hemma, gäller alltid 180 dagars öppet köp, prisgaranti, fri frakt och retur. Läs mer på: www.footway.se. 


