
Sådan kunne en affiliate kalender se ud… 

Når man ser helt nøjagtig efter, så kan man spare hele året rundt - og 
når kunden kan spare, så køber han mere og du tjener penge som 
affiliate. Hver måned findes der varer, som er billige. Man skal kun 
kunne finde dem.  

Derfor har vi set på dataene fra forbrugerindeksen og lavet en spare 
kalender. Her viser vi dig, hvilke varer du med fordel kan promovere 
hele året rundt. 

Januar 

Jul og nytår har været store festdage og nu er der en del rester, som 
sælges til reducerede priser. Champagner som gerne bliver købt til nytår 
bliver nu ellers tit liggende, fordi en del har købt på forråd og har stadig 
nogle flasker i kælderen. Det samme gælder også for rød- og hvidvin. 
Derfor har mange butikker nu sat prisen ned for at tømme deres lager. 

Det samme billede viser sig for pralineer: Til jul er de altid en populær 
gave, derfor fylder butikkerne deres lager i tiden op til festen. Resterne 
bliver nu her i januar måned solgt meget billigt.  

Også for andre klassiske julegaver finder man nu store rabatter: 
priserne for slips er lave, Cd’er kan man nu også købe til en god pris. 

Februar 

I februar måned kan det betale sig at tænke på den næste vinter. Huer, 
sjal og de varme jakker er nu på udsalg.  

Inden cykel sæsonen starter med de første varme dage, kan man nu 
stadig købe billige cykler, ligesom alt tilbehør så som cykelhjelm.   



Man skal også huske alle ting til haven, som man på nuværende 
tidspunkt ikke kan bruge så meget, men i stedet for rigtig tit bare få uger 
senere. Havemøbler, solparaply, spade, hækkesaks mm. Er nu så billige 
som ellers aldrig på året.  

Det er også vigtigt at huske at konfirmationstiden nærmer sig- tilbehør til 
festen købes med fordel på nettet. 

Marts 

Foråret er lige startet og nu skal man allerede tænke på sommeren, og 
planlægge ferien. For dem, der booker i marts måned, kan stadig få 
fordelagtige priser. Tænker du endnu længere frem, så husk også 
vinterferien. Fordi ski, snowboards og alt tilbehør er nu på udsalg og 
bliver derfor solgt til gode priser. 
 
Men også alle tilhængere af film har nu en mulighed for at gøre et kup: 
Dvd’er er pludselig billige. Når det er koldt, bliver de solgt rigtig meget, 
men når solen viser sig, bliver de liggende og er hurtigt forældede. 
Derfor må butikkerne se at få dem solgt med gode rabatter. 

April 

April er nok den eneste måned, hvor der er svært at definere et bestemt 
produkt, som enten er billigere eller dyrere end på resten af året. Med 
lidt god vilje, så kan man nævne tæpper og gulvtæppe.  

Maj 

En god bog, en kop frisk brygget duftende kaffe- og så nyde den første 
sol i haven. Godt at både bøger og kaffe er billige i maj måned. Grunden 
til at bøgerne er billige nu er at forlagene nu bringer de billigere 
lommebøger på markedet. Til jul kunne man købe dem i den fine, bunde 
version.  



Maj er også den klassiske måned for bryllupper. Festtøj og accessoirers 
kan promoveres med fordel. 

Juni 

Nu bliver der drukket øl når man hygger sig udenfor. Øl sæsonen har sit 
højdepunkt og prisen er lavest. For når der bliver konsumeret meget, så 
er der mange der vil have et stykke fra kagen- og lokker med gode 
tilbud. Det samme gælder for elektro- og kulgrille. Godt nok er 
efterspørgslen høj, men man kan også få dem mange steder.  

Passende til starten af ferietiden falder også prisen for camping tilbehør. 
Fra klapstole og telte til campingtrailere kan man nu gøre et rigtigt kup.  

Juli 

Udover at grøntsager er billige nu, så er det for dig som affiliate vigtigt at 
mode butikkerne nu starter deres sommer udsalg. Alle dem, der leder 
efter moderigtigt tøj til en god pris, skulle handle nu, fordi udvalget er 
stadig stort.  

August 

Selvom det stadig er varmt, kan det allerede betale sig at tænke på den 
kolde årstid- og skabe et hyggeligt hjem. Priserne for blomster, planter 
og især for møbler er lavest nu. Møbler og interiør kan du rigtig godt 
promovere på nettet, når du gør opmærksom på de enorme besparelser 
som nu er mulige pga. den lave efterspørgsel.  

Det hænger nok sammen med, at der ikke er så mange, som kan 
overskue at samle dem, når de har mulighed for at opholde sig i solen. 
Men det kan jo udskydes til regnvejrs dage.   

 



September 

Sommeren og derved også grillsæsonen kommer til sin ende. Udbuddet 
af tilbehør og ingredienser er dog stadig stort. Derfor sænker butikkerne 
nu deres priser på specialiteter og fødevarer du kan bestille på nettet.   

Oktober 

I oktober skal man i hvert fald tænke på sine vinterferier. Det er nemlig 
sidste chance for at booke med rabatter, hvis man vil i et varmere 
område når der er rigtig koldt i Danmark.  

Husk også at æblehøsten er i fuld gang nu og lige fra cider til 
marmelade kan du nu til gode priser sælge delikatesser. Husk at gøre 
opmærksom på at det kan betale sig at købe på forråd.  

November 

Nu gælder det om at sælge alt det, som bliver rigtig dyrt op til jul. Det er 
lige fra nødblandinger og slik over mandelgaver til julefrokost hen til 
kalendere til det næste år.  

Husk også at det er nu, forældre køber kalendergaver, 
adventskalendere og de første delikatesser til festen.  

December 

Traditionel finder man rigtig gode gaver indenfor elektronik og passende 
er det december måned, hvor DVD-player, fladskærm, digitalkameraer 
mm. bliver solgt til en god pris. Det skyldes at de store elektronikkæder 
alle sammen vil få godt gang i deres julesalg og prøver på at underbyde 
sig med kamp priser.  



Det samme gælder for parfume, kosmetik og wellness artikler: godt nok 
er efterspørgslen størst op til festen men der er mange udbydere som 
kommer med et godt tilbud. Det sørger for faldende priser og får gang i 
dit salg.   

Kilde: http://www.statistikbanken.dk  
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