
Det är smidigt och enkelt att tjäna pengar med Himmelriket genom sin blogg, hemsida eller dylikt. Följ bara 
guiden nedan så är du igång på ett par minuter. 

 
Registrera dig 
Gå till www.adrecord.com/Himmelriket och registrera ett konto gratis (om du inte redan har ett) genom att 
fylla i fälten på höger sida. (I fältet ”Hemsida/blogg” måste du fylla i adressen till din blogg, hemsida, facebook 
eller dyl). Logga sedan in högst upp till höger på sidan och klicka på knappen ”Logga in”. 

 
Se dina annonsörer 
Håll musen över ”Program” i menyn så rullas en undermeny ner där du klickar på ”Mina program”. 
 

  
Välj Himmelriket 
Här listas dina annonsörer (om du är ny ser du bara Himmelriket). Klicka på ”Himmelriket” (grön text) 

 
Ladda ner länk och banners 
Klicka på ”Hämta grafik” om du vill ha en Banner till din sida. De brukar ge få klick men syns bra hela tiden. 
Klicka på ”Skapa textlänk” för en länk som du kan maila till någon eller använda t.ex i en bloggtext, exempelvis: 
”..som jag köpte på Himmelriket” eller ”den snyggaste vibrator jag någonsin sett”. Detta ger fler klick, men 
kräver att du aktivt länkar i din text. Bäst är att använda sig av både banners och textlänkar. 
Mer avancerade användare kan också använda sig av Feeds eller ”YourAd” (se längst ner på nästa sida) 
 

http://www.adrecord.com/Himmelriket


 
Skapa textlänk 
Kopiera texten som står i den gula rutan för att få en textlänk du kan använda. 
Om du i fältet ”Länktext” fyller i ett/fler ord så kommer dessa ord att visas för läsaren istället för adressen. 
Om du i fältet ”Produkt-URL” fyller i adressen till en produkt så kommer läsaren dit istället för startsidan. 
Du kan skapa hur många olika textlänkar du vill, när du vill. Bara ändra och kopiera resultatet från gula rutan.   
 

 
Ladda ner banner 
Klicka på ”Hämta kod” bredvid den banner du vill ha så kommer en kod att visas i en gul ruta. Kopiera koden 
och klistra in på din blogg/hemsida för att visa bannern.  

Nu är allt klart och varje gång någon klickar på din textlänk eller banner och handlar så ska du automatiskt få 
provision till ditt konto.  
 
VIKTIGT!  
Skicka ett mail till webmaster@himmelriket.se om att du registrerat dig så lägger vi in dig som bloggpartner. 
Det innebär att du i framtiden kan få erbjudanden om tävlingar på din blogg med priser från Himmelriket, 
produkter för produkttester samt erbjudanden till dina läsare. 

 
För mer information 
Adrecords egna steg-för-steg-guide för nybörjare: http://www.adrecord.com/beginnersguide.php 
Lär dig om "YourAd:" http://www.adrecord.com/guideyourad.php 
Information om provisioner, utbetalningar m.m.: http://www.adrecord.com/documents/affiliate-economy.php 
Fråga Adrecords själva om tjänsten på: 070-388 79 88 eller support@adrecord.com 
Fråga Himmelriket om kampanjer på: webmaster@himmelriket.se 

Adrecords ansvarar för tjänsten i sin helhet och är ensam ansvarig för alla åtaganden gentemot publishers/annonsvisare, vilket bl.a. 
inkluderar annonseringsmaterial, provision, utbetalningar etc. Himmelriket ansvarar endast för att uppfylla sina åttaganden mot Adrecords.   
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