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Webshop 
starten? 
Kiezen voor PostNL Pakketten is kiezen voor de expert in het verzenden en ontvangen 
van al uw nationale en internationale pakketten.  
 
PostNL Pakketten maakt het verzenden 
en ontvangen van pakketten bijzonder 
eenvoudig. We kijken continu hoe onze 
service beter kan, en voeren vernieuwingen 
meteen door. Deze klantgerichte drive 
heeft van ons Benelux-marktleider in de 
pakketdistributie gemaakt. Dat bij deze 
positie een uitgebreid netwerk hoort, spreekt 
voor zich. 

PostNL Pakketten denkt bovendien volop 
mee met u. Dankzij onze knowhow in 
e-commerce en onze ijzersterke B2C-
propositie komen uw pakketten in lijn met uw 
tijdspanne aan op hun bestemming. Kortom, 
u heeft bij PostNL alle keuzes van bezorgen 
te uwer beschikking, dit maakt ons de ideale 
partner voor uw webshop.
 

Ontdek binnenkort al onze nieuwe services en producten op www.postnl.be/pakketten 

advertentie-A4.indd   1 11/15/13   11:38 AM
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Koning klant zit 
stevig op de troon.
Cross channel heeft afgedaan. Voor elke e-tailer blijkt “Omni Channel” 

de nieuwe waarheid... Of is het oude wijn in nieuwe zakken?  Staat 

koning klant al niet langer centraal? Heeft hij al niet langer de macht? 

Ter voorbereiding van een presentatie las ik een tijd geleden hoe men 

bij Macy’s technologie op de winkelvloer bracht en het personeel 

opleidde om via tablets méér te kunnen bieden aan de klant.  

Hoe public Wi-Fi bepalend was voor die versmelting van het virtuele 

en het tastbare in de winkel.

Het artikel dateerde van oktober 2011...

We zijn inmiddels enkele jaren verder. Jaren waarin “mobile” steevast 

de trend van het jaar was. Jaren waarin de consument mobieler, mon-

diger en machtiger is geworden en de snelheid van technologische 

veranderingen nog toeneemt.

Het komt er voor elke ondernemer meer en meer op aan om mee te 

zijn op die trein die stevig vaart maakt. Om straks (neen: nù!) strategi-

sche keuzes te maken, op weg naar dat opperste doel: de liefde en de 

glimlach van koning klant.

Met dit magazine wil ik je helpen om die keuzes gefundeerd te kunnen 

maken. Blijf dus niet achter op het perron.

Cis Scherpereel, 

ecommerce-coach, Indie Group

cis@indiegroup.be

Dit magazine staat vol verwijzingen naar 
Youtube, websites of artikels op het 
internet. Maak er gretig gebruik van. 

“E-commerce 360” is een uitgave 

van Indie Group bvba.
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Adverteren ?

ecommerce360@indiegroup.be

Druk 

Jo Vandenbulcke, Kortrijk

De uitgever kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor de inhoud van de 
gepubliceerde advertenties.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei 
wijze worden overgenomen zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

ww.indiegroup.be

Wil je het magazine online bekijken, dan kan dat op: 
www.ecommerce360.be
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DE UNIZO
STARTERSPAS

 EEN STEVIG PAKKET 
 GROEIHORMONEN VOOR 
 STARTENDE ONDERNEMERS 

▶ UNIZO-lidmaatschap en 
alle bijhorende voordelen

▶ Persoonlijke begeleiding 24/24 en 
een check-up van je onderneming

▶ 12 maanden gratis boekhoudsoftware 

▶ 12 maanden gratis pechbijstand

▶ Korting op het UNIZO e-commercelabel

▶ En meer dan 1000 euro aan voordelen 

De UNIZO Starterspas heb je al voor 191 euro excl. btw.  
Alle info op www.starterspas.be
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Hoe shopt de 
consument in 
2020?

In Nederland is het onderzoeksprogramma “Shop-
ping2020” afgerond. Het doel was een gemeenschap-
pelijke visie te formuleren over hoe de consument gaat 
shoppen in 2020. Uit de bevindingen start nu een actie-

programma voor de online ondernemer.  
We gunnen je een blik op enkele resultaten uit het onderzoek. 

In totaal hebben meer dan 460 

experts van 100 Retail, Finance 

en Travel organisaties een half 

jaar geparticipeerd in de 19 ex-

pertgroepen van Shopping2020. 

 

Wij hebben de 19 rapporten en 

1.600 pagina’s doorgenomen en 

de belangrijkste bevindingen over 

de markt, concurrentie, consu-

ment en technologie verzameld.

De markt

De online markt in Nederland gaat 

flink groeien. Uit een onderzoek 

van GfK onder 444 managers in 

opdracht van Shopping2020 is 

de verwachting dat 36% van de 

consumentenaankopen in 2020 

online gedaan zullen worden (in 

2012 was dit 17%). Een verdubbe-

ling dus. Deze bevinding is getest 

door het zelfde onderzoeksbureau 

bij 12.000 consumenten. De 

consument zelf verwacht 52% van 

haar aankopen online te doen in 

2020. 

Bij deze hoge verwachting maakt 

Jorij Abraham, program manager 

van Shopping2020 wel een aante-

kening: “Het percentage online omzet 

verschilt sterk per segment. Online en 

offline zullen in 2020 steeds meer in 

elkaar overvloeien. Online moet breed 

gedefinieerd worden; niet alleen via de 

PC, laptop en tablet maar ook mobiel 

en via digitale middelen in de winkel.” 

 

De algemene Nederlandse eco-

nomie, daarentegen, zal slechts 

langzaam herstellen: een groei tot 

2020 van 12% oftewel 1,5% per 

jaar. 

De concurrentie

Momenteel wordt 16% van de 

Nederlandse e-commerce omzet in 

het buitenland gekocht. Met name 

in Duitsland, USA en UK maar ook 

B2C aankopen direct uit China 

groeien snel. 

Verder zien we een sterke consoli-
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datiegolf in de markt. In Neder-

land hebben Bol.com en Wehkamp 

gezamenlijk 20% van de online 

goederenmarkt in handen. En die 

concentratie zet zich door, 90% 

van de omzet van de top 100 was 

in 2011 in handen van 58 spelers. 

In 2013 waren dit er 53 oftewel 

13% minder. 

Naast de groei van online 

aankopen, zal ook de inter-

nationale concurrentie 

sterk toenemen. 

De oorzaak is mogelijk te vinden  

in het feit dat de schaalvoordelen 

online groter zijn dan offline. Offli-

ne groei vergt grote investeringen 

in fysieke winkels. Online maakt 

het kostentechnisch minder uit 

of je duizend of honderdduizend 

bezoekers hebt. Dit biedt grote 

partijen de kans lagere prijzen 

tegen een steeds betere service 

aan te bieden en zo weer verder te 

groeien. 

Spelers uit grotere landen lijken 

ook te profiteren van de schaal-

voordelen van hun thuismarkt. 

In België gaat nu al 25% van 

de omzet naar online retailers 

waarvan het hoofdkantoor buiten 

België ligt. Deels stroomt die 

omzet naar Nederland. 

In Noorwegen ligt dit ‘wegstroom-

percentage’ op 30%. En volgens de 

e-commerce associatie van Oos-

tenrijk, koopt maar liefst 85% van 

de Oostenrijkers bij van origine 

buitenlandse online retailers.

Nederland claimt handelsnatie 

te zijn. Op het gebied van e-com-

merce is dit echter nog niet het 

geval. Uit onderzoek van de 

expertgroep Cross Border blijkt 

dat slechts 6% van de online shop-

pers uit andere Europese landen 

in Nederland koopt. Nederland 

loopt hierin achter op landen als 

Duitsland, de UK en Frankrijk die 

respectievelijk 27%, 24% en 14% 

van de Europese shopper naar 

zich toe weet te trekken. 

Volgens de Cross Border expert-

groep valt er echter ook veel te 

winnen. Momenteel is de cross 

border e-commerce omzet van 

Nederland ongeveer 600 miljoen 

euro. Verdere investeringen  

kunnen dit doen groeien naar  

5 miljard euro in 2020.

De consument

Veel consumententrends zijn al 

bekend volgens de expertgroep 

Shopper Behavior. De vergrijzing 

van de bevolking zet zich door en 

dit gaat gepaard met een langzame 

migratie richting de randstad.

Daarnaast is de verwachting dat 

de consument blijft consumin-

deren. De consument heeft in de 

afgelopen (bijna) 7 magere jaren 

geleerd minder uit te geven, meer 

aanbiedingen te kopen, aankopen 

uit te stellen, goedkope alternatie-

ven te verkiezen en karweien zelf 

uit te voeren. 

Er zijn echter ook minder bekende 

trends geïdentificeerd. Zo beperkt 

d
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86% van de consumenten haar 

zoektocht naar een product tot 1 

(52%), 2 (17%) of maximaal drie 

websites (17%). De consument 

beperkt dus zelf de selectie en 

daarmee ook het aantal markt-

spelers. 

Deze trend is onder andere in 

Duitsland en de USA goed zicht-

baar waar. Voor product gerela-

teerde zoekvragen is Amazon als 

zoekmachine inmiddels populair-

der dan Google.

De consument is leidend 

geworden in de retail en 

dienstverlening.

Niet alleen weet de consument 

méér van het product of dienst, hij 

kent ook de voorraadpositie van 

de retailer en de prijzen van zijn 

concurrenten. 

De consument adopteert nieuwe 

technologie steeds sneller. 

Duurde het nog een jaar voordat 

er 1 miljoen iPods verkocht waren, 

voor de iPhone waren dit nog 

maar 74 dagen en de Nintendo 

Wii 13. De retailer zal steeds snel-

ler nieuwe technologieën moeten 

kunnen adopteren om de “techno-

logy savvy” consument te kunnen 

blijven bedienen. 

Prijs en service zullen steeds 

minder onderscheidende fac-

toren worden. Innovatie als USP 

zal daarentegen sterk aan belang 

winnen. Daarbij zullen de grotere 

retailers en dienstverleners het 

voortouw moeten nemen en de 

kleinere meer moeten samen-

werken (middels platformen) om 

de consument te kunnen blijven 

volgen.

Technologie

Technologie gaat steeds meer 

het gedrag van de consument 

bepalen. 

Volgens de expertgroep Future 

Touchpoints zal in 2020 de tablet 

(marktaandeel 22% in 2013 

groeiend naar 33% in 2020) en 

de smart phone (10% => 21%) de 

laptop (32% => 15%) en PC (31% 

=> 10%) van de markt hebben ver-

drongen. De tablet en de mobiele 

telefoon zelf staan dan weer onder 

druk door smartware oplossingen 

als de Google Glass (5% in 2020), 

de smartwatch (3%) en met name 

de Interactive TV (9%). 

De touchpoints naar de 

fysieke winkels en de web-

shop komen steeds dichter 

bij ons lichaam.

Interactie met de retailer zal ook 

steeds meer overal zijn. De rol van 

‘the cloud’ zal steeds belangrijker 

worden. Samen met wearables 

biedt cloud-technologie de 

mogelijkheid aan retailers om de 

profilering van de klant scherper 

te krijgen. En de klant kan zich 

makkelijker overal en op elk mo-

ment oriënteren, besluiten nemen 

over aankopen en service krijgen. 

Op vliegvelden of andere plekken 

waar mensen moeten wachten 

bijvoorbeeld, zal digitalisering 
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de kernfuncties van een locatie 

veranderen.

De verwachting is dat retailers 

in 2020 de consument minder 

in hun eigen (web)winkel zullen 

krijgen. Doordat de customer 

journey meer een sociale kant 

krijgt en hybride, continu en 

asynchroon wordt, zullen (sociale) 

platformen en devices de primaire 

contactpunten voor consumenten 

worden. 

De consument komt in 

2020 niet alleen minder in 

de fysieke winkel maar ook 

minder in de webwinkel.

Volgens de  expertgroep Techno-

logie is Big data dé megatrend. Te-

gelijk beseffen we dat dit pas het 

begin is. We zullen steeds meer de 

consument bedienen op basis van 

data. Maar ook bedrijven zullen 

steeds meer beslissingen nemen 

op basis van big data. 

Dat kan gaan om strategische 

beslissingen maar ook om  

operationele zaken. 

Internet zal steeds meer ver-

weven zijn met de producten 

om ons heen waardoor er hele 

nieuwe proposities ontstaan. 

Bekende voorbeelden zijn de Nike 

Fuel armband die synchroniseert 

met de smartwatch en je sportieve 

prestaties registreert en de NEST 

thermostaat die Google recent 

voor 3.2 miljard dollar kocht. 

Een andere megatrend: de winkel- 

ervaring zal sterk digitaliseren. 

Online zullen we steeds beter 

in staat zijn de consument een 

experience te geven. Terwijl in de 

fysieke winkel digitale middelen de 

retailer de kans geven niet alleen 

de ervaring te verbeteren, maar 

ook meer producten en diensten 

aan te bieden met minder voor-

raad in de winkel (‘online instore’). 

De megatrend 3D printing is een 

technologie met mogelijks veel 

impact op bestaande producten. 

McKinsey schat dat de 3D printing 

markt in 2015 tussen de 200 en 

600 miljard dollar zal zijn. Produc-

ten kunnen dan tussen de 35 en 

60% goedkoper door consumen-

ten zelf worden geproduceerd. In 

de sieraden en accessoires handel 

zijn de eerste aanwijzingen voor 

een transformatie al aanwezig. 

Gepersonaliseerde producten en 

de vervangingsmarkt zullen ook 

geraakt worden door deze nieuwe 

technologie. Zo worden vervan-

gingsonderdelen voor de Bugaboo 

kinderwagens al online geprint!

Duurzaamheid

De consument is niet bereid 

gemak op te offeren voor minder 

CO2-uitstoot. Het limiteren van 

het aantal leveringsdagen ziet 

men niet als een optie (64%). Ook 

waardeert de consument gratis 

retourneren, ook al werkt dit 

soms onbezonnen bestelgedrag in 

de hand (55%). 

Door de verschuiving van offline 

naar online kopen, is de logistieke 

keten aanzienlijk veranderd. 

In de traditionele keten wordt de 

ecologische voetafdruk niet alleen 

door winkels gecreëerd (vracht-

transport naar de winkel, verlich-

ting, winkelinrichting, ...) maar ook 

door de consument zelf (rijden 

naar de winkel, plastic tasjes, ...). 

Ecologie staat in de praktijk 

zowel bij de consument als 

de retailer niet hoog op de 

agenda. 

Door thuislevering verschuift de 

ecologische voetafdruk van de 

consument naar het bedrijfsleven 

(verpakkingsmaterialen, bezorgen, 

retouren ophalen). Dit biedt veel 

kansen voor verlaging van de uit-

stoot. En dit is ook hard nodig. 
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Meer informatie via  

www.shopping2020.nl

Daar kan je ook alle rapporten 

van de expertgroepen gratis 

downloaden.

VIDEO: 

“Hoe shopt de klant in 2020”:  

http://youtu.be/dJgdRdHY-3I
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Cross-border 
e-commerce
Mede door de groei van online business vertroebelen de landsgrenzen 
steeds meer. Waarom dan niet je e-commerce activiteiten uitbreiden 
naar andere landen?   
Allemaal goed en wel... Maar wat komt daar nu allemaal bij kijken? 

Taal

Ben je van plan om je webshop in-

ternationaal verder uit te bouwen, 

dan kan je ervoor kiezen om een 

extra taal toe te voegen. Simpel. 

Alles vertalen en klaar. Laat de 

orders maar komen!

Hmm… De praktijk zal je leren dat 

dit geen garantie is op succes. 

Bij internationaal online onder-

nemen komt heel wat meer kijken 

dan de taal veranderen.

Een nieuwe taal vereist ook een 

nieuwe SEO-analyse. Zoekwoor-

den zijn niet a priori letterlijk te 

vertalen. Je dient ook rekening te 

houden met àndere benaming van 

producten, andere context, regio-

nale verschillen in het taalgebruik 

en taalgewoontes.

Aangezien Google hoofdzakelijk 

op taal en context is gebaseerd, 

is het geen overbodige luxe om 

hiervoor samen te werken met een 

native speaker of er zelfs een in 

huis te halen. 

Lokalisatie

Wil je internationaal online onder-

nemen? Denk dan lokaal! 

Graaf in de cultuur van het land, 

leer de plaatselijke koopgewoon-

tes kennen in de fysieke kanalen, 

maar ook online en mobiel. 

De “customer journey” van een 

Fransman ziet er nu eenmaal 

ànders uit dan iemand uit London 

of Berlijn. 

Het is aangewezen om eerst een 

globale analyse van het land te 

maken. 

 D Hoeveel inwoners zijn er? 

En hoeveel daarvan hebben 

een online koopgedrag? 

Hoe groot is de potentiële 

doelgroep, de gemiddelde 

internetpenetratie, het ge-

middelde inkomen?

 D Hoe groot is het land? Is het 

uitgestrekt met verstedelijkte 

gebieden? Eerder klein, maar 

online actief?

 D Wie zijn de top 3 online 

spelers?

 D Groeit e-commerce er sterk 

of eerder matig? Wat is de 

status van het mobiele gedrag 

binnen e-commerce?”

De antwoorden op die vragen 

bundel je het best in een Excel-file. 

FACTS
Ecommerce in Europa (28 

landen + 7 kandidaat lidsta-

ten)

 D 820 mio mensen

 D 529 mio op internet

 D 625 miljard € omzet

 D 3,5 miljard pakketten/jr 

 

Maar... ook heel gefragmen-

teerd: andere talen, btw stel-

sels, verpakkingen, juridische 

aspecten...
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Door de vergelijking maak je een 

score per land en kan je er zo het 

land met de meeste opportuniteit 

uit halen voor jouw markt.

Als Vlaamse ondernemer kijken 

we vanzelf en vooral naar de 

landen om ons heen: Nederland, 

Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland. En terecht. Het zijn stuk 

voor stuk sterke(re) e-commerce 

landen met meer inwoners en een 

uitgestrekter landschap. Heel wat 

potentieel om ons heen dus. 

Internationaal online ondernemen 

betekent dus in eerste plaats: de 

lokale markt kennen, begrijpen, 

adapteren. Niet andersom. De 

consument zal zich niet aanpassen 

aan de shop die uit het buitenland 

komt.

Marketing

Nieuwe markten betekent ook: 

nieuwe marketing.

De positie van Google is nergens 

zo dominant als in België. Maak 

dus niet de fout om enkel met 

“onze” e-marketing kanalen te 

werken in het buitenland. 

Naast Google kunnen sterke 

lokale spelers actief zijn waar je 

concurrent wellicht reeds goed is 

voor geoptimaliseerd.

In Nederland en Frankrijk wordt 

heel veel gewerkt met verge-

lijkingssites. Iets wat in België 

eerder beperkt wordt ingezet. 

Frankrijk is bijzonder actief op 

vlak van retargeting. Zowel via 

email als via bannering. Google, 

maar vooral Criteo zijn belangrijke 

spelers op dat vlak. 

Ook de impact van mobiel surfen 

en de prestaties van kortingacties 

en promoties is in elk land weer 

anders. 

Ook de sociale media voorkeuren 

verschillen wel eens van land tot 

land, al komen de grote kanalen 

overal wel naar voor.  Toch is 

het goed om even te kijken naar 

niche-kanalen die specifiek gericht 

zijn op jouw doelgroep.

De prijs

In een context van meerdere talen 

en meerdere landen, dient ook de 

aandacht te gaan naar de correcte 

weergave van de productprijs. 

Misschien kan je niet in elk land 

dezelfde prijs hanteren of vallen 

jouw producten onder de nieuwe 

regels waarbij je de BTW van het 

land van de klant moet hanteren? 

En wat met eventuele Bebat en 

Recupel of accijnzen op alcohol 

naar het buitenland,...

De consument verwacht dat je de 

prijs laat zien die op dat moment 

voor hem van toepassing is. Hoe je 

dat detecteert, is niet zijn zorg. Die 

detectie (taal / land) en eventuele 

doorverwijzing kan best zo vroeg 

mogelijk gebeuren, om teleurstel-

lingen tijdens het checkout proces 

tegen te gaan.

Via IP controle kan de keuze voor 

de juiste taal/land versie aange-

boden worden aan de bezoeker. 

Of die IP check kan ook de trigger 

zijn om onmiddellijk de taal/land 

versie van je webshop te tonen. Je 

locatie  bepaalt dan welke versie 

van de webshop je te zien krijgt.

Zo word je op emob4kids.be 

rechtstreeks doorverwezen naar 

de .nl of de .fr variant afhankelijk 

van je locatie. 

Bol.com geeft je dan weer zelf de 

keuze door een detectie op elke 

pagina waar je de site binnenkomt. 

De prijs kan niet alleen afhankelijk 

zijn van het land van levering of 

de taal, maar ook van de daaruit 

“Wil je internationaal  

online ondernemen?  

Denk dan vooral lokaal.”
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volgende leveringsmodaliteiten  

en zelfs van de gekozen betaal- 

methode. 

Verkoop je meer dan de landdrem-

pel, dan verkoop je aan het btw 

tarief van dat land. En dat kan ook 

de productprijs beïnvloeden. 

Verkoop je naar landen waar de 

euro niet van toepassing is (zoals 

UK of Zwitserland), dan moet je 

ook rekening houden met de koers 

en moet je de productprijs tonen 

in de landeigen munteenheid.

Logistiek

Een andere onmisbare factor 

betreft de leveringsmogelijk-

heden. Consumenten willen 

keuze en duidelijkheid omtrent de 

bezorging en kennen doorgaans 

goed hun rechten om aankopen te 

retourneren. 

Online kopers willen zo vroeg 

mogelijk in hun aankoopproces 

een duidelijk beeld krijgen van de 

leveringscondities. 

Buitenlandse kopers willen exact 

weten wat de verzend- en even-

tuele douanekosten zijn, welke 

leveringsdatum verwacht wordt 

en ten slotte hoe ze hun zending 

kunnen volgen. 

De keuze voor een logistieke 

dienstverlener is dan ook een 

bepalende factor in het succes-

verhaal van een cross-border 

webshop. Het is belangrijk de 

sterktes van die spelers op de 

lokale markten te bekijken. 

Levering aan huis is een speciali-

satie die ook regionale verschillen 

kent: leveren in een appartement 

in Parijs vereist een totaal andere 

kennis dan in het zonnige zuiden, 

waar de villa’s vaak een naam heb-

ben en geen straat of huisnummer. 

Kies daarom een koerierdienst die 

hiermee ervaring heeft.

Levering aan huis is  

een specialisatie die ook 

regionale verschillen kent.

PostNL Paketten is een sterke 

speler in de Benelux en Asendia is 

dat beslist voor de Franse markt. 

Bepaalde partijen beschikken 

over goede modules die je in je 

webshop kan inpluggen en die 

connecteren met hun orderbe-

heersysteem. 

Ook track&trace faciliteiten 

zitten op die manier ingebakken in 

de oplossing.

Betaalsystemen

Zoals in de vorige editie van 

Ecommerce360 vermeld, is er 

een enorme verscheidenheid in 

betaalsystemen in Europa. 

Denemarken houdt van Dankort 

payment system. UK kopers van 

krediet- en debetkaarten, maar 

ook van Paypal, net als de Italia-

nen. Duitsers betalen dan weer 

graag met ELV en met kredietkaar-

ten, terwijl Franse consumenten 

houden van hun “Carte bleue” en 

in Nederland “iDeal” niet weg te 

denken is.

Bied dus best ook de betaal- 

systemen aan die geliefd zijn in het 

land in kwestie. Het helpt je enorm 

om drop-outs tijdens het aankoop- 

proces te verminderen. 

Consumenten haken nu eenmaal 

af als ze hun geliefkoosd betaal-

middel niet kunnen gebruiken.

Drempels per land

België €35.000

Bulgarije BGN 70.000

Cyprus €35.000

Denemarken DKK 280.000

Duitsland €100.000

Estland €35.151

Finland €35.000

Frankrijk €100.000

Griekenland €35.000

Hongarije HUF 8.800.000

Ierland €35.000

Italië €35.000

Letland LVL 24.000

Litouwen LTL 125.000

Luxemburg €100.000

Malta €35.000

Nederland €100.000

Oostenrijk €35.000

Polen PLN 160.000

Portugal €35.000

Roemenië RON 118.000

Slovenië €35.000

Slowakije €35.000

Spanje €35.000

Tsjechië CZK 1.140.000

UK GBP 70.000

Zweden SEK 320.000
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Europese landen  
onder de loep
De groei in UK, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk samen bleef 
in 2012 hangen op een kleine 16%. 
Deze landen, aangevuld met Duitsland, nemen maar liefst 3/4 van de 
totale e-commerce omzet van Europa voor hun rekening.
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De grote groei situeert zich 

voornamelijk in Turkije 

(+75%!), Griekenland (+61%), 

Oekraïne (+41%), Hongarije 

(+35%) en Roemenië (+33%). 

In absolute cijfers leggen deze 

landen uiteraard nog niet 

veel gewicht in de Europese 

schaal, maar hun groeimarges 

duiden toch op een sterke 

inhaalbeweging.

Nederland

Onze noorder-

buren zijn uiteraard 

de meest voor de hand liggende 

cross-border doelmarkt. Taal, 

cultuur en stijl liggen het dichtst 

bij die van ons en dat maakt het in 

heel wat aspecten makkelijker.

Er wacht je een populatie van 

17 miljoen mensen die één taal 

spreken en al een flink stuk 

actiever online kopen. 93% van 

de bevolking is met het internet 

geconnecteerd. Enkel Noorwegen 

en Zweden doen het nog ietsje 

beter.

70% van de Nederlandse consu-

menten betalen met “hun” iDeal 

betaalmethode.

Speelgoed is er een zeer sterk 

groeiend marktsegment.

Duitsland

De Duitse markt is 

gigantisch. Zeker naar Belgi-

sche normen.  37 miljoen online 

shoppers zorgden in 2012 voor 

een omzet van 50 miljard euro, 

wat toen een groei betekende van 

22%. 

Een Duitse webshop wordt 

ook gretig geconsulteerd door 

Duitssprekende Zwitsers en Oos-

tenrijkers. De doelmarkt wordt 

daarmee nog een stuk groter. 

Houd hier rekening mee, zodat 

je ook adequate verzending kunt 

aanbieden voor die markten.

Voet aan de grond krijgen  

in Duitsland is niet  

eenvoudig. De grote markt 

vereist ook stevige  

marketing budgetten.

Een Duitse online koper spen-

deert jaarlijks ongeveer 1.300 

euro online. Dat is aanzienlijk, 

maar daarmee komen ze toch nog 

niet in de Europese top 5.

Inbound marketing is er vrij duur, 

gezien de grote markt en de 

concurrentie van sterke merken. 

Houd er dus rekening mee dat 

je inspanningen om voet aan de 
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virtuele grond te krijgen ook zeer 

groot kunnen blijken.

Retours zijn in Duitsland aanzien-

lijk hoger dan elders. Dit komt 

voornamelijk door de postorder 

historiek die de Duitse consument 

nog steeds in het achterhoofd 

heeft. 

Display advertenties zijn er niet 

populair. De Duitse consument 

is veeleer gericht op directe ver-

koop-stimulerende advertenties 

dan op brand awareness.

Opgelet. In Duitsland geldt een 

striktere wetgeving rond privacy. 

Het opslaan van gegevens is er 

meer aan banden gelegd. Infor-

meer je goed vooraf.

Frankrijk

Frankrijk staat op de 6de 

plaats van de beste e-com-

merce landen ter wereld, met een 

omzet van ongeveer 45 miljard 

euro in 2012. De gemiddelde 

jaarlijkse besteding per online 

shopper is 1.420 euro. Dit is bijna 

een verdubbeling in 5 jaar tijd.

Het potentieel van online consu-

menten is een kleine 32 miljoen 

individuen.

Franse shoppers  

verdubbelden hun online 

bestedingen op jaarbasis in 

5 jaar tijd.

Breedband internet connectie is 

er de laatste jaren sterk verbeterd 

en dat heeft zijn invloed op de 

e-commerce prestaties.

Retargeting is populair in Frank-

rijk. Criteo is een speler die op dat 

vlak een grote impact heeft op 

die markt, die bij ons eerder door 

Google wordt ingenomen.

UK

De gemiddelde  

online koper in UK 

spendeert jaarlijks ongeveer 

2.450 euro. De geschatte inbreng 

van online retail in de totale retail 

omzet zit in de buurt van 13 à 

14%. Die online omzet bedroeg in 

2012 ongeveer 96 miljard euro. 

Dit is meer dan het dubbele van 

Frankrijk. 

De jaaromzet van  

online handel is in UK  

meer dan het dubbele  

dan in Frankrijk.

Anders dan in andere landen,  

besteden de Britten vooral hun 

geld aan reizen (25%), huishoud- 

artikelen (18%), diensten (12%)  

en elektronica (10%). 

Kledij (bij ons onder de noemer 

“schoenen en mode” het meest 

populair) komt in UK pas op de 

vijfde plaats (8%). 

Opvallend hier is dat ruim 34% 

van de Britse online kopers een 

mode artikel aankocht via hun 

smartphone. 

Buitenlandse consumenten kopen 

in Engelse webshops vooral mode 

en luxe artikelen (62,5%), beauty 

producten (39%) en casual kledij 

(29%).

De Britten zélf, gaan meer en meer 

online shoppen op Amerikaanse, 

Chinese en Duitse webshops.

De logistieke partners bij uitstek 

zijn Asendia, DPD, Royal mail en 

ook UPS. 

Het click&collect principe wint elk 

jaar enorm aan belang. Tegelijk 

zijn de koerierdiensten steeds op 

zoek naar alternatieve vormen van 

belevering, inspelend op de wens 

van de consument. Voor die consu-

ment zijn de leveringsmogelijkhe-

den een heel belangrijke factor in 

de aankoopbeslissing.

In London wordt nu reeds “same 

day delivery” aangeboden. Zelfs 

“same hour” kent meer en meer 

succes. De lat ligt dus hoog op 

logistiek vlak.

Traffic buying is er relatief duur. 

Er wordt ook vrij veel gewerkt 

met kortingcodes. Inzetten op een 

loyalty programma is voor deze 

markt echt waardevol.

Scandinavië

Algemeen gesteld kunnen we 

beschouwen dat Zweden, Noor-

wegen, Finland en Denemarken 

individueel kleine e-commerce 

landen zijn. Maar samen genomen, 

zijn ze toch 29 keer groter dan 

bijvoorbeeld Nederland.

Ebay, Amazon en Paypal zijn er 

niet of nauwelijks gekend. 

Plan je een uitbreiding naar deze 
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noordelijke landen, dan is 

Zweden beslist de plek 

waar je je hoofdkwartier 

moet vestigen. Het is cen-

traal gelegen en men heeft 

er ook de laagste loonkost. 

Net daardoor is er ook vrij veel 

concurrentie. 

Al bij al beschouwt men de 

Zweedse markt als een moeilijke 

markt, net omwille van die com-

petitie.

Noorwegen is een 

enorm groot land 

met een zeer lage 

bevolkingsdicht-

heid (13 personen 

per km2!). Men kan er

bijna niet anders dan online kopen. 

Het zit al langer verweven in de 

cultuur.

Scandinavië is als  

e-commerce markt  

29 keer groter dan  

Nederland.

Een nadeel is dan weer dat Noor-

wegen de euromunt niet volgt. 

Hier is dus sprake van een eigen 

munteenheid (de Noorse Kroon of 

NOK) en specifieke taksregels.

Denemarken is een 

kleiner land waar 

heel wat kleinere 

webshops actief zijn.

Vreemd genoeg verdragen de 

Denen minder het inloggen op een 

webshop. Om een of andere reden 

haken ze daardoor af. Vermijd dat 

dus als dat je doelgebied is.

Het Dankort betaalsysteem is 

een must als je in Denemarken 

online wil verkopen. Bijna 89% 

van de online shoppers verkiest 

dit betaalsysteem, wat eigenlijk te 

vergelijken is met de “Carte Bleue” 

in Frankrijk.

Een Deense online koper spen-

deert jaarlijks gemiddeld bijna 

1.100 euro en is dol op vergelij-

kingssites. 

Finland is dan 

weer het snelst 

groeiend land in 

Scandinavië. Iets 

meer dan  21% van de KMO’s 

zijn betrokken bij e-commerce. 

Dit is ruim boven het Europese 

gemiddelde van 12%. Daarmee 

doet Finland het even goed als 

Duitsland.

Er is een betrekkelijk lage compe-

titie, maar het wordt toch ook als 

een moeilijke markt ervaren.

Finnen appreciëren als geen ander 

een lokale customer service. Kan 

je die inrichten, dan is dat een 

enorme troef.

Het meest populaire betaalsys-

teem is online banking, zoals 

aangeboden door Nordea, Sampo, 

OKO en Akia. 

Enkele tips voor een probleemloze 

internationale online business: 

 D Gebruik de lokale betaalmethoden

 D Denk na over wat je opvraagt 

tijdens de checkout.  De vereiste 

velden kunnen verschillen per land

 D Zorg voor een domeinnaam met de 

landextensie (.fr, .de, …)

 D Zorg voor een lokaal telefoonnr.

 D Zorg voor een lokaal retour adres.

 D Zorg ervoor dat je webshop van bij 

de aanvang makkelijk aanpasbaar 

is naar lokale wensen. Aanpasbaar-

heid per land is absoluut een must.

 D Houd een internationale kalen-

der van verlofdagen bij. Zo kan je 

vertragingen in de levering in kaart 

brengen en dit op het juiste moment 

vermelden in je webshop.

 D Zorg ervoor dat de klant een 

deur-code kan invullen bij het 

leveringsadres in Frankrijk, UK, 

Denemarken, Spanje of Zweden.

 D De naam van de geadresseerde 

moet gelijk zijn aan de naam die aan 

de deurbel hangt in Duitsland en 

Spanje. Zoniet kan dit bij de levering 

voor problemen zorgen.

 D Een telefoonnummer is heel belang-

rijk voor leveringen naar Frankrijk, 

Italië en Spanje. Maak er dus een 

verplicht veld van in de checkout.

 D Denk erover na om de hosting van 

je webshop op een lokale server te 

voorzien. 

Bronnen: 
“Europe B2C Ecommerce Report 2013”, Ecommerce Europe  
            Download de gratis “light” versie op  http://bit.ly/1crE6cE
“Cross Border Guidebook”, een uitgave van Ecommerce Facts en TNT post
“Cross Border Event”, Bunnik, NL, september 2013
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De nieuwe  
e-commerce 
spelregels

De wijzigingen hebben niet alleen 

implicaties op nieuwe webwin-

kels. Ook bestaande webwinkels 

dienen aangepast te worden. 

Wat staat er ons precies te 

wachten?

Tekst: Anaïs De Boulle en  

Lore Germonpré,  

Deloitte Fiduciaire

Belgische wijzigingen

Op 30 december 2013 heeft de 

Belgische wetgever een nieuwe 

wet goedgekeurd, die de huidige 

wet marktpraktijken en consu-

mentenbescherming zal vervan-

gen (hierna de ‘Wet’). Van deze 

gelegenheid heeft de wetgever 

gebruik gemaakt om de Europese 

Richtlijn Consumentenrechten 

(RL 2011/83/EU) om te zetten in 

nationale wetgeving. 

Wanneer deze nieuwe Wet exact 

in werking treedt, dient nog 

bepaald te worden aan de hand 

van een Koninklijk Besluit, maar 

vermoedelijk zal dit in juni 2014 

zijn. 

De nieuwe wetgeving gaat voorna-

melijk over alle informatiever-

plichtingen waaraan een online 

ondernemer dient te voldoen. Die 

hebben zowel betrekking op de 

online onderneming zelf, als op de 

goederen en diensten die online 

worden aangeboden. 

Het herroepingsrecht waarover 

een online consument-koper  

beschikt, staat hierbij centraal.

Informatieverplichtingen en 

het herroepingsrecht

In eerste instantie is het lijstje met 

informatieverplichtingen - dat 

dient nageleefd te worden voor-

aleer de consument gebonden is 

door zijn onlinebestelling - aan-

zienlijk langer geworden. 

Zo moeten, indien het geografi-

sche adres van de maatschappelij-

ke zetel verschilt van het geografi-

sche adres van de bedrijfsvestiging 

van de online ondernemer, beide 

adressen in de webwinkel vermeld 

worden. 

De meest opvallende toevoeging is 

zonder meer deze met betrekking 

tot het herroepingsrecht van 

14 kalenderdagen. Hoewel het 

90% van de webwinkels beantwoordt vandaag geheel of gedeeltelijk 
niet aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien is er verandering op 
komst. Tijd voor een round-up en een blik op de wijzigingen.
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thans voldoende is het bestaan 

hiervan te vermelden, zal vanaf de 

inwerkingtreding van de nieu-

we Wet een webwinkel tevens 

voorafgaand aan de aankoop 

reeds duidelijk moeten weergeven 

welke voorwaarden, termijnen en 

modaliteiten verbonden zijn aan 

de uitoefening van het herroe-

pingsrecht én in welke gevallen 

de consument-koper dit recht 

verliest. 

Gelukkig voorziet bijlage I van de 

Wet daarbij in een modelinstruc-

tie. Bij gebruik van deze instructie, 

bestaat alvast geen discussie dat 

de respectievelijke webwinkel 

voldoet aan de voorafgaandelijke 

informatieverplichtingen aangaan-

de het herroepingsrecht. 

Een retourdocument  

komt in de plaats van  

het kadertje met de  

herroepingstekst.

Bovendien dient ook voorafgaan-

delijk een invulformulier voor 

herroeping te worden overge-

maakt aan de consument, zoals 

opgenomen als bijlage II bij de 

Wet. 

Dit ‘retourdocument’ maakt het 

voor de consument-koper gemak-

kelijk en overzichtelijk om over te 

gaan tot effectieve uitoefening van 

zijn recht op herroeping. 

Dat de wetgever nog steeds veel 

belang hecht aan deze vooraf-

gaandelijke informatieverstrek-

king, blijkt tevens uit de zware 

sancties die ook in de nieuwe Wet 

behouden blijven (zoals de verlen-

ging van het herroepingsrecht van 

14 kalenderdagen tot maar liefst 

12 maanden!). 

De nieuwe Wet maakt ook defini-

tief een einde aan de discussie die 

bestond over de terugbetaling na 

uitoefening van het herroepings-

recht, door onder meer duidelijk-

heid te scheppen over volgende 

punten:

 D Zo zal onder de nieuwe 

Wet, de online onderneming 

verplicht zijn om de terug-

betaling te laten geschieden 

via hetzelfde betaalmiddel 

als hetgeen gebruikt door de 

consument (tenzij de consu-

ment met een ander betaal-

middel expliciet instemt, zoals 

bijvoorbeeld het gebruik van 

een geschenkbon).  

 D Ook de kosten van verzen-

ding zullen bij herroeping 

door de online ondernemer 

moeten worden gedragen, 

tenzij de consument uitdruk-

kelijk voor een andere wijze 

van levering had geopteerd 

dan de door de webwinkel 

aangeboden goedkoopste 

standaardlevering (bijvoor-

beeld een spoedlevering). 

 D Eveneens heeft de wetge-

ver meer rechtszekerheid 

gecreëerd in hoofde van de 

online ondernemer door deze 

toe te staan om te wachten 

met de terugbetaling van de 

gelden na herroeping aan de 

consument tot wanneer de 

ondernemer opnieuw in het 

bezit is van alle goederen die 

het voorwerp uitmaken van 

de herroeping.  

 

Ook na het afsluiten van de online 

aankoop, dient de consument 

nogmaals geïnformeerd te worden 

over zijn recht op herroeping. 

Met het oog op vereenvoudiging 

en rechtszekerheid voor zowel 

de verkoper als koper, heeft de 

nieuwe Wet ook hier voorzien in 

het hoger vermelde herroepings-

formulier. 

Aan het inmiddels bekende 

kadertje met vetgedrukte tekst 

betreffende de herroeping 

wordt aldus definitief een einde 

gesteld door de nieuwe Wet. 

Bij uitoefening van zijn herroe-

pingsrecht kan de consument- 

koper gebruik maken van het 

voornoemde formulier, dan wel 

een ondubbelzinnige verklaring 

afleggen waaruit zijn intentie tot 

herroepen blijkt. Hierdoor zal het 

binnenkort zelfs moeten mogelijk 

zijn om via de webwinkel zelf te 

herroepen. 

De lijst met uitzonderingen op 

het herroepingsrecht is door de 

nieuwe Wet aanzienlijk uitgebreid 

(zoals bijvoorbeeld voor hygiëne-

producten).

Nieuwe actieknoppen

In het geval een online bestelling 

een betalingsverplichting inhoudt 

(wat in de meeste gevallen van een 

webwinkel zo is) dient de online 

ondernemer de consument hier-

van op een specifieke wijze op de 

hoogte stellen, bvb via een button 

“naar de kassa” of “betalen”. 
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Een vrij evidente doch vaak ver-

waarloosde verplichting, waarvan 

de niet-letterlijke naleving tot 

gevolg heeft dat de consument/

koper niet door zijn bestelling 

gebonden is. Wat tot zeer verve-

lende gevolgen kan leiden bij het 

online bestellen van bijvoorbeeld 

goederen op maat. 

Betaalmiddelen

Verder dient de consument ook in 

het begin van het bestelproces te 

worden geïnformeerd over welke 

betaalmiddelen aanvaard worden, 

en dus niet langer bij het afronden 

van de bestelling zoals bij veel 

webwinkels vandaag het geval is.

Orderbevestiging

Waar onder de huidige wetgeving 

wordt voorzien dat bij de order-

bevestiging enkel de essentiële 

precontractuele informatie moet 

worden bevestigd op een duur-

zame drager (bv. pdf of Word 

document, html tekst in mail), 

wordt door de nieuwe Wet vereist 

dat alle precontractuele informa-

tie verstrekt wordt op dergelijke 

duurzame drager. 

De wetgever heeft wel rekening 

gehouden met de stijgende trend 

in mobiele verkopen en verkopen 

via sociale media. Aangezien het 

scherm van een smartphone vrij 

beperkt is, is het toegelaten dat de 

online ondernemer enkel de meest 

essentiële informatie meteen ver-

strekt (bv. identiteit onderneming, 

de totale prijs, etc.) en voor de ove-

rige informatie een link voorziet in 

de bevestiging.  

Europese nieuwig- 
heden op komst 

Voorstel nieuwe  

privacy-wetgeving

De impact van de hedendaag-

se technische evoluties op het 

privéleven is groot. De wetgeving 

inzake privacybescherming is niet 

afgestemd op het huidige digitale 

tijdperk. 

Om die reden werkt Europa 

momenteel aan een nieuwe ver-

ordening voor de verwerking van 

persoonsgegevens. 

Europa werkt aan een  

label voor ondernemingen 

die zich aan de privacy  

regels houden.

Het centrale uitgangspunt van 

het Europese voorstel is dat de 

uitdrukkelijke toestemming voor 

het verzamelen en verwerken 

van persoonsgegevens expliciet 

moet worden gegeven, waardoor 

een opt-out systeem (akkoord 

wordt gegeven door afvinken) of 

impliciete toestemming niet langer 

mogelijk is. 

Opmerkelijk is dat het Europese 

voorstel niet langer voorziet in  

een algemene meldingsplicht voor 

bedrijven wat betreft de verwer-

king van persoonsgegevens. 

Hierdoor zouden Belgische 

websites en webwinkels in de 

toekomst zich niet meer moe-

ten aanmelden bij de Belgische 

Commissie voor de Bescherming 

van de Persoonlijke Levenssfeer, 

hetgeen nu wel nodig is. 

Daarentegen zullen verwerkers 

van persoonlijke gegevens in 

de toekomst wel meer verant-

woording en rekenschap moeten 

afleggen, zoals bijvoorbeeld een 

meldingsplicht van 24uur bij de 

nationale toezichthouder voor 

ernstige gegevenslekken. 

Volgens het Europese voorstel 

zullen Europese ondernemingen, 

ook al zijn ze actief in meerdere 

EU-lidstaten, maar rekening 

moeten houden met één nationa-

le toezichthouder, namelijk deze 

waar hun belangrijkste vestiging 

gelegen is.

Vervolgens voorziet het voorstel 

ook in een aantal nieuwigheden, 

zoals het “recht op uitwissing”. 

Dit recht reikt verder dan het be-

staande recht op verwijdering van 

gegevens, aangezien de verant-

woordelijke voor de verwerking 

verplicht zal worden om tevens 

alle derden die betrokken werden 

bij de verwerking op de hoogte te 

brengen van de verwijdering. 

Ook nieuw is het principe van de 

“Data Protection Seal” dat een 

beloning inhoudt van de onder-

nemingen die zich keurig aan de 

privacy-regels houden. 

Vervolgens omvat het Europese 

voorstel ook de invoering van 

een “privacyfunctionaris”, wat 

betekent dat ondernemingen die 

op grote schaal aan gegevens-
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verwerking doen (vanaf 5.000 

verwerkingen/per jaar) dergelijke 

functionaris dienen aan te stellen. 

Niettemin zal de grootste impact 

van het Europese voorstel terug 

te vinden zijn in de mogelijkheid 

om fikse boetes op te leggen voor 

bedrijven die niet conform de 

nieuwe privacy-wetgeving zullen 

handelen. Deze boetes kunnen 

immers oplopen tot 1 miljoen euro 

of maximum 2% van de wereldwij-

de omzet. 

Voorlopig is het voorstel nog het 

voorwerp van heel wat discussie 

(zoals blijkt uit de 3.133 voorstel-

len tot amendementen) en werd 

het nog niet goedgekeurd door de 

Raad van Ministers. Het is evenwel 

van uiterst belang dit in het oog te 

houden, gelet op de verscheidene 

implicaties voor je webwinkel.

Nieuwe BTW-wetgeving

In Richtlijn 2006/112/EG moeten 

vanaf 1 januari 2015 alle telecom-

municatiediensten, radio- en 

TV-diensten en langs elektroni-

sche weg verrichte diensten die 

voor een niet-belastingplichtige 

worden verricht, worden belast in 

de lidstaat waar de afnemer is ge-

vestigd, ongeacht de plaats waar 

de belastingplichtige die deze 

diensten verricht is gevestigd. 
 

Onder ‘langs elektronische weg’ 

verrichte diensten vallen onder 

andere de diensten inzake het  

leveren en onderbrengen van 

websites, het onderhoud op af-

stand van programma’s en uitrus-

ting, de levering van software en 

de bijwerking ervan en de levering 

van beelden, geschreven stukken 

en informatie en de terbeschik-

kingstelling van databanken. 

Een Europees portaal  

moet internationale btw- 

regeling makkelijker maken.

Er wordt tevens verdere invulling 

gegeven aan de nieuwe plaatsbe-

palingsregels (o.a. hoedanigheid 

van de afnemer en de plaats van 

de vestiging van de niet belasting-

plichtige afnemer). 

Deze wijzigingen die van kracht 

zullen worden vanaf 1 januari 

2015 impliceren dat in dergelijke 

situaties, bedrijven in de EU in de 

toekomst btw moeten afdragen 

in de lidstaat waar de klanten 

gevestigd zijn. 

Om de Administratieve lasten 

(registraties in andere lidstaten) 

die hieruit voorvloeien in te 

perken zal er vanaf 1 januari 2015 

gebruik kunnen gemaakt worden 

van de mogelijkheid om de btw die 

verschuldigd is in andere lidsta-

ten aan te geven en te betalen in 

de lidstaat van vestiging via een 

elektronisch portaal.  

Op Europees niveau werden 

hieromtrent al uitvoeringsmaat-

regelen goedgekeurd. Verdere 

aanvullingen en verduidelijkingen 

inzake deze uitvoeringsbesluiten 

zouden in 2014 gepubliceerd wor-

den door de Europese Commissie. 

Loop geen risico om achter te 

blijven en zware sancties op te 

lopen! Laat je dan ook gericht 

bijstaan door een expert terzake 

(jurist en/of fiscalist) en webdesig-

ner om deze extra verplichtingen 

zo spoedig en praktisch mogelijk 

verwerkt te zien in je webshop.

Nog vragen?

Voor alle BTW-gerelateerde vragen: 

lgermonpre@deloitte.com 

Voor alle juridische e-commerce vragen: 

adeboulle@deloitte.com
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Online succes begint met 
de juiste bescherming !

www.domainmasters.be
St.-Hubrechtsplein 7/1
8880 Ledegem (België)
Telefoon: +32 (0)56 506086
Email: support@domainmasters.be

www.domainmasters.nl 
Fruitweg 24 H
2321 GK  Leiden (Nederland)
Telefoon: +31 (0)71 7600030  
Email: support@domainmasters.nl 

Het  juiste  adres  voor
Domein- en  Merkregistratie.

Via www.domainmasters.be beschermt u 
uw domeinnaam, merk, logo of product.
Registreer de naam van uw bedrijf of  
webshop als merk ®.  Een merk ® straalt 
vertrouwen uit en het onderscheidt u van 
uw concurrent. 

Ontdek de voordelen op domainmasters.be
(uitleg via video) en download de pdf:
 “Tien handige merkentips voor ondernemers”.

l  Uw (bedrijfs)naam, logo of product 
 geregistreerd als Benelux merk ®  of
 domeinnaam aan concurrerende prijs. 

l  Gratis vrijblijvend advies van onze 
 experten via 0800-17700.

 Domeinregistratie 
 (o.a.  .be  .com  .shop  .immo 

 .hotel  .taxi  .brussels  .vlaanderen)

 Merkregistratie 
 (Benelux, Europa, Wereldwijd)

 Website- en Email hosting

 Gratis advies 
 (0800-17700)

www.domainmasters.be
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8 tips voor het 
beschermen van 
je intellectueel  
eigendom
Een merk is het visitekaartje van je bedrijf.  Het is dus van belang de 
juiste merknaam te kiezen voor je webshop en deze naam ook te  
beschermen.

1. Kies een onderschei-

dende naam

Ben je op zoek naar een naam voor 

je webshop, kies er dan een die 

blijvend is en waarmee je je kan 

onderscheiden van je concurrent.

Je merknaam is vaak het eerste 

virtuele “touch point” met de 

consument. Maak je in je webshop 

naam meteen duidelijk waar het 

over gaat, dan is dat een pluspunt.

2. Ontwikkel een  

duidelijk logo

Een logo dat blijft hangen op het 

netvlies, heeft een streepje voor. 

Denk maar aan de appel van  

Apple® of aan de swoosh van 

Nike®. Vergeet niet dat logo te re-

gistreren als beeldmerk, want juist 

het logo geeft het merk al heel snel 

een onderscheidend vermogen.

3. Controleer of je merk 

al is geregistreerd

Is de naam van je webshop al 

geregistreerd? Dan zou je met 

die merk-eigenaar wel eens in 

conflict kunnen komen. Dat is niet 

altijd het geval. Als je actief bent 

in een totaal andere branche als 

de merkeigenaar, dan kan het best 

meevallen. Maar voorkomen is 

beter dan genezen! Controleer 

daarom of je naam nog vrij is. 

4. Over de grenzen heen

Verkoop je ook je producten online 

over de grenzen? Dan is het ver-

standig rekening te houden met 

mogelijke taal- en cultuurverschil-

len. In het slechtste geval heeft 

je naam een negatieve betekenis 

of connotatie in een andere taal. 

Dan kan dat wel eens vervelende 

gevolgen hebben. Er zijn wel tal 

van voorbeelden van dergelijke 

“marketingmissers”. Wist je dat 

Fiat Uno ® in het Fins Fiat ‘Sukkel’ 

betekent ?

5. Controleer je  

domeinnaam

Heb je een gedroomde merknaam 

voor ogen, controleer dan steevast 

of de domeinnaam nog vrij is. Niet 

alleen in de landen waar je het 

eerst op inzet, maar ook voor de 

landextensies die je voorbehoudt 

voor de volgende fase van je 

plannen.
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Houd ook rekening met varian-

ten in de naam. Zorg voor een zo 

kort mogelijke naam, die je vlot 

kan spellen (bijvoorbeeld in een 

telefoongesprek).

6. Registreer je bedrijfs-

naam als merk

Je bedrijfsnaam kan – als je 

producten en diensten verkoopt 

onder je bedrijfsnaam – ook een 

merk zijn. Het is verstandig om 

naam en logo meteen als merk 

te registreren. Na je registratie 

ontvang je een officieel registra-

tiebewijs waarmee je stappen kan 

ondernemen tegen namaak of 

merkinbreuk. 

Een merk is een kostbaar bezit. 

Het is een verhandelbaar eigen-

dom dat een behoorlijke waarde 

kan hebben.

Tip: Registreer je logo in een 

zwart-wit versie. Dan zijn namelijk 

alle kleuren beschermd en kan je 

later de kleuren van je logo nog 

aanpassen.

7. Gebruik je webshop- 

naam overal in je  

communicatie

Als je een sterk merk wil opbou-

wen, moet je het zoveel mogelijk 

gebruiken. Laat je merknaam of 

de domeinnaam van je webshop 

overal consequent terugkomen: 

uiteraard op je huisstijl, maar ook 

op je auto, bedrijfspand, verpak-

king, etiketten, … 

Kijk eens naar Coolblue® en hoe 

zij met hun kleuren en hun logo 

alomtegenwoordig zijn in de ganse 

verkooptrechter.

8. Laat weten dat je 

merk geregistreerd is

De buitenwereld mag gerust zien 

dat je merk geregistreerd is. Dat 

geeft het bovendien een behoor-

lijke vertrouwens-boost. Gebruik 

bij je merknaam het ® teken. Dat 

zegt gewoon: “dit merk is geregis-

treerd”. 

Gebruik het © teken onderaan 

op elke pagina van je webshop, 

gevolgd door je merknaam en de 

datum. Daarmee laat je zien dat je 

het auteursrecht hebt en niemand 

zomaar je teksten kan overnemen 

zonder toestemming.

Tips

 D Een merk moet onderschei-

dend zijn om het te kunnen 

registreren.

 D Alleen door inschrijving in 

een merkenregister ver-

krijg je het recht op je merk.

 D Je merkregistratie is 10 

jaar geldig en kan onbe-

perkt worden verlengd.

 D Merken kan je opzoeken 

in een merkenregister. 

Vertrouw niet alleen op een 

zoekmachine.

 D Laat je adviseren door 

specialisten. Zij kennen de 

valkuilen en helpen je snel 

op weg.

 Nieuwe toplevel domeinnaam op komst:

.shop
Men is volop aan het werken aan enkele honderden nieuwe “TLD’s”. 

Dit zijn zogenaamde “Top Level Domain names”: zoals bijvoorbeeld: 

.be, .nl, .com, .org, .eu

Dit jaar komen o.a. .immo  .hotel  

.taxi  .vlaanderen  .brussel en  

.shop er bij.

We raden je aan om je .shop 

domeinnaam via een voorregis-

tratie aan te melden. Dan sta 

je helemaal vooraan in de rij op 

het moment dat de TLD’s wor-

den vrijgegeven. Een merkregis-

tratie kan je voorrang geven.

Hoe je dat doet? 

Bij je domeinnaam partner of 

via support@domainmasters.be 

VIDEO 
Bekijk de gesprekken met  
Ton Van der Reijken op  
http://bit.ly/1oe9cgm

Lees meer over merkregistratie  
op www.domainmasters.be  
of op www.boip.int

tip
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5 vragen over 
affiliate marketing

Voor startende webwinkeliers met een beperkt budget is affiliate marketing  
een interessante vorm van adverteren en/of publiceren. Wie adverteert,  
betaalt immers alleen voor conversies en niet voor views of kliks.

We verdiepen ons even in deze 

vorm van adverteren, samen met 

affiliate marketing expert David 

Warszawski. 

Vanuit de Belgische vestiging 

van Tradetracker beheert hij 

meer dan 500 campagnes, o.a. 

voor Neckermann, Belgacom, 

Yves-Rocher, Ici-Paris XL, As 

Adventure, Zeb, Avance, Shoe 

Discount en Record Bank.

 

1. Hoe werkt het ?

Ik merk wel vaker dat affiliate mar-

keting nog niet écht goed gekend 

is. David helpt ons even op weg…

Eigenlijk is de basis vrij eenvoudig. 

Aan de ene kant heb je adver-

teerders (ook wel “merchants” 

genoemd). Die willen dat hun 

producten of stukjes content op 

àndere plaatsen worden gepubli-

ceerd. 

De publishers (ook wel “affiliates” 

genoemd) gaan in op het aanbod 

van een adverteerder en ontvan-

gen een commissie telkens de 

bezoeker een actie volbrengt.

Het affiliate netwerk speelt ver-

volgens een centrale rol. 

Het netwerk brengt de publishers 

en adverteerders met elkaar in 

contact. 

Ook al het nodige promotiemate-

riaal (banners, tekstlinks, data-
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feeds, ...) die adverteerders ter be-

schikking stellen van de publishers 

worden door het affiliate netwerk 

op een centrale plaatst gehost.

Het affiliate netwerk zorgt ook 

voor de tracking en het meten 

van de gerealiseerde conversies. 

Zo weet de adverteerder steeds 

hoeveel transacties zijn campagne 

heeft gerealiseerd en weten de pu-

blishers ook hoeveel inkomsten ze 

hebben gehaald uit het promoten 

van de campagne(s).

Via het netwerk worden de 

publishers tenslotte ook betaald 

voor hun gerealiseerde verkopen. 

Zo hoeft de adverteerder slechts 

één factuur te betalen aan het 

affiliate netwerk en zorgt ditzelf-

de netwerk vervolgens voor de 

uitbetaling van de verschillende 

publishers.

2. Wie kan er als  
adverteerder met 
affiliate marketing 
starten ?

Iedereen die zijn website gebruikt 

om online diensten of producten 

te verkopen of te promoten kan 

in principe gebruik maken van 

affiliate marketing om zijn online 

omzet te vergroten. Je hoeft 

geen A-brand te zijn of over een 

webshop met duizenden artikelen 

te beschikken. 

Iedereen is gebaat bij affiliate mar-

keting, je betaalt immers voor de 

resultaten. Bij Google Adwords 

bijvoorbeeld, ligt dat helemaal 

anders. Daar betaal je per klik op 

je advertentie. Maar die klik is nog 

geen conversie natuurlijk. 

Vergelijken we dit even met de 

fysieke wereld, dan zou je betalen 

voor iedere klant die gewoon je 

zaak binnenkomt of voor degene 

die gewoon naar je etalage kijkt... 

Toch een beetje absurd, niet ? 

Wel net daarom is Affiliate Marke-

ting interessanter, want binnen dit 

model betaal je alleen maar voor 

een bezoeker die daadwerkelijk 

iets opbrengt. 

Dat kan verschillende vormen 

aannemen: een product aanko-

pen, een offerte aanvragen, een 

formulier invullen, een afspraak 

vastleggen, … 

We onderscheiden in die zin “sales 

campagnes” van “lead campag-

nes”.

3. Wat dien ik ter 
beschikking te stellen 
van affiliates zodat ze 
optimaal mijn website 
kunnen promoten? 

Uiteraard vergt een affiliate 

campagne wat voorbereiding en 

denkwerk. 

Het is de functie van de account 

managers van het affiliate net-

work om je hierin te helpen en te 

adviseren. Bijvoorbeeld over de 

gebruikelijke vergoedingen voor 

publishers op basis van vergelijk-

bare campagnes binnen dezelfde 

branche. 

Ook voor het opmaken en aan-

leveren van promotiemateriaal 

(banners, tekstlinks, productfeeds, 

email templates, ...) is enige assis-

tentie wel vereist.

Voor een doorsnee campagne 

maak je best de volgende basis- 

elementen aan en stel je die ter 

beschikking van de publishers:

 D Banners (5 à 8 formaten) 

 D Tekstlinks

 D Product feeds (XML of CSV 

bestand met een deel van het 

aanbod van je shop of zelfs 

tip
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het volledige aanbod), o.a. 

vergelijkingssites maken hier 

gebruik van.

 D Een HTML opmaak voor 

e-mailings

Daarnaast is het belangrijk om 

je campagne levendig te houden 

door op tijd en stond te communi-

ceren rond nieuwe acties, nieuwe 

producten, incentives, wedstrij-

den, ... 

Zo wordt je campagne vaker opge-

nomen in de “campagne updates” 

binnen het affiliate netwerk en 

wordt ze beter opgenomen.

4. Hoe zorg je ervoor 
dat jouw campagne bij 
voldoende affiliates 
wordt opgemerkt ? 

Weet dat je beslist niet de enige 

bent binnen je branche die affiliate 

marketing toepast. Daarom is het 

dus belangrijk dat je campagne 

(blijft) opvallen bij de publishers. 

Dit kan door een correcte com-

missie uit te betalen (dit is niet 

gelijk aan de hoogste commissie).

 

Publishers worden immers graag 

op hun waarde geschat. 

Wil je je commissies optimaal aan-

wenden, gebruik dan staffels. Vb. 

extra vergoeding voor wie meer 

dan 20 sales per maand aanbrengt. 

Zo betaal je enkel meer aan 

diegene die jou ook meer omzet 

aanbrengt.

Het is ook nodig regelmatig te 

communiceren over nieuwe 

acties, promoties of aanbiedingen. 

Dit kan een tijdelijke korting zijn, 

of een nieuw product dat enkel op 

jouw shop te koop is. 

1 maal per maand communiceren 

rond de campagne is dan ook 

aangewezen.

Zorg ervoor dat de affiliates vol-

doende info hebben over je shop 

en/of producten. Je sterke punten 

(USP’s), welke producten doen het 

goed en wanneer (seizoenstop-

pers?).

Sta open voor vragen van de 

affiliates. Via de webinterface bin-

nen het affiliate network kunnen 

publishers in contact komen met 

adverteerders. 

Vraag zelf regelmatig advies aan 

je accountmanager bij het affiliate 

netwerk. Er zijn steeds evoluties 

in de markt en zij hebben zicht op 

benchmarks, do’s en don’ts en kun-

nen raad geven bij het opzetten 

of bedenken van een specifieke 

campagne.

5. Hoe bereid je je 
best voor?

Vooraleer je de eerste stap zet, is 

het goed al even na te denken over 

enkele zaken. Beschouw dit als je 

voorbereidend huiswerk:

 D Welke vergoeding of com-

missie wil of kan ik betalen 

aan de publishers? 

   DORSOO.BE
 

LEAD CAMPAGNE

Dorsoo, fabrikant van een hydraulisch slaapsysteem 

voor mensen met rugklachten geeft de mogelijkheid 

aan de gebruikers van de website om de Dorsoo 

inspiratiebrochure aan te vragen. 

Dorsoo geeft een vergoeding per correct ingevulde 

brochureaanvraag aan haar publishers.

   VERWARMING-ATERNO.BE
 

LEAD CAMPAGNE

Het hoofddoel zijn brochureaanvragen. Het 

invulformulier heeft slechts 8 invoervelden en dient 

voor Aterno als lead generator. De klant ontvangt 

dan per post een mooi uitgewerkte en professio-

nele brochure en opvolging via telefoon van hun 

callcenter. Ook hier ontvangen de publishers een 

vergoeding per ingevuld formulier. 
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 D Is de vergoeding die ik voor-

opstel wel marktconform ?

 D Kan ik het nodige promotie-

materiaal aanleveren en kan 

ik dit ook op regelmatige basis 

updaten ?

 D Met welk affiliate netwerk ga 

ik samenwerken ?  

Hou er hier rekening mee dat 

je best een netwerk kiest dat 

lokaal gevestigd is. Zo kan je 

beroep doen op meer lokale 

know-how en kan je ook 

op regelmatige tijdstippen 

samen zitten met je account 

manager.

 D Hoeveel tijd kan ik vrijmaken 

voor het opvolgen van mijn 

campagne? Een 2-tal uurtjes 

per week is nodig voor een 

goede opvolging. 

   CORONADIRECT.BE

LEAD + SALE CAMPAGNE

Corona Direct is een van de belangrijkste online 

verzekeraars in België. Klanten kunnen recht-

streeks contact opnemen over hun verzekeringen 

en eventuele schadedossiers. Ze hoeven dus niet 

langer naar een makelaar te stappen.  Corona 

Direct biedt aan de publishers een leadvergoeding 

voor iedere polis aanvraag (offerte) en geeft daar-

boven een bijkomende vergoeding indien de offerte 

nadien wordt omgezet naar een contract.

   AVANCESHOES.COM

SALE CAMPAGNE

Avance is een specialist in de schoenenwereld. 

Avance biedt ook online een groot assortiment aan 

kwaliteitsschoenen van bekende topmerken voor 

dames, heren en kinderen. Daarnaast bieden zij bij-

passende handtassen en modeaccessoires. Avance 

biedt publishers een procentuele commissie op de 

online aangebrachte verkopen.

VIDEO 
Affiliate marketing heeft ook een 
link building waarde!

In deze video geeft Vancansoleil 
ook enkele tips mee voor wie start 
met affiliate marketing.

http://bit.ly/1gXIfg6
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We hebben een gesprek met  

Stéphanie Maeseele, mee aan het 

roer van deze onderneming, die in 

september 2013 online is gestart. 

 

Wat zijn de doelstellingen 

voor 2014?

Naar de eerste verjaardag toe 

gaan we de webshop verder uit- 

bouwen en de reeds meer dan 

1300 productpagina’s verder  

optimaliseren. Er komen ook pro-

ductgroepen bij zodat we naar de 

meest complete online autoshop 

kunnen evolueren. Dat is ons doel.

Ook onze 2de webwinkel, gericht 

op de vrachtwagens zal zeker de 

nodige tijd en energie vergen. 

Onze ervaring met de auto-eshop 

lijkt me hier toch een groot voor-

deel, dus dat lukt ons wel. 

Uiteraard hopen we dat al deze 

inspanningen kunnen leiden tot 

groeicijfers en een rendabele 

onderneming.

In welke mate speelt de 

logistieke ervaring een rol 

in het huidige succes van de 

webshop?

Het grote voordeel dat we hebben 

was de aanwezigheid van een gro-

te bestaande voorraad waar we 

onmiddellijk konden uit putten. 

We spreken al snel van om en bij 

de 20.000 artikelen. Die ervaring 

hebben we vanuit onze bestaande 

activiteiten. 

“Het rendement zit niet 

louter in de pure verkoops-

cijfers van de webshop” 

In de praktijk resulteerde dit on-

middellijk in een vlotte verwerking 

van de pakketten en een levering 

die in 95% van de gevallen reeds 

de dag erna gebeurt. 

We krijgen dan ook regelmatig 

mail of telefoon van tevreden klan-

ten met een bedankwoordje voor 

de vlotte en correcte service. 

Die service wordt écht wel op prijs 

gesteld. Die positieve berichten 

geven je telkens weer die beves-

tiging. En dat rendeert. Tevreden 

klanten zijn terugkerende klanten! 

auto-eshop.be
Auto-eshop.be noemt zichzelf de meest complete online winkel voor 
de autoliefhebber. Met de recente lancering van truck-eshop.be is deze 
online speler na 6 maanden al aan een tweede webshop toe.
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Bereik je met de webshop 

nieuwe klanten of is het eer-

der als extra service voor een 

bestaand cliënteel?

Via de webshop bereiken we een 

geheel nieuw cliënteel, voor-

heen waren we enkel B2B. Vanaf 

heden ook B2C. De ervaringen 

die we vandaag opdoen met B2C 

kunnen we verder gebruiken in 

het B2B kanaal. Het versterkt dus 

continu onze ervaring naar beide 

doelgroepen toe en dat maakt de 

investering in budget, organisatie 

en tijd ook wel de moeite. Het ren-

dement zit niet louter in de pure 

verkoopscijfers van de webshop.

Wat heb je vooral geleerd in 

de eerste maanden? 

We hebben al héél veel geleerd 

hoor… Op voorhand die work-

load kunnen inschatten is niet zo 

eenvoudig. 

Het is vooral belangrijk om ge-

structureerd te werk te gaan. Het 

lukt nooit als je alles in één keer 

wil realiseren. Een online winkel 

runnen is een stappenplan,  ge-

stoeld op de dagelijkse praktische 

ervaringen en resultaten. 

Het onderhoud van de web-

shop, continu verbeteren van de 

productpagina’s, analyseren van 

de zoekopdrachten, evalueren, 

bijsturen en reageren. 

Ook het uitbreiden van het 

assortiment met de producten die 

we even in ‘de koelkast’ hadden 

gelaten hoort daarbij. 

Het is een continu proces van veel 

kleine reflexen die je gaandeweg 

aankweekt en die echt wel nodig 

zijn. Tenslotte gebeurt dat ook in 

een fysieke winkel: de etalage in-

richten en veranderen, promoties 

instellen, producten in de kijker 

zetten, producten groeperen, 

keuze-advies formuleren, enz…  

Dit geldt evengoed voor de 

webshop. We proberen dit dus 

maximaal bij te houden op een 

goed georganiseerde manier.

Welke raad kan je meegeven 

aan start-ups?

Mijn raad speelt ook in op de ma-

nier waarop wij ons e-commerce 

traject runnen en organiseren. 

 

Maak een plan, start bescheiden 

en bouw gecontroleerd verder 

aan je shop. 

Kies de juiste partners die je 

kunnen bijstaan met je vragen, die 

ervaring hebben in e-commerce. 

Wat simpel lijkt, is in de praktijk 

toch soms heel wat anders. 

Kies ook de juiste productleveran-

ciers. Misschien hebben die reeds 

een kwalitatieve database met 

foto’s of teksten. Je kan zo echt 

heel wat werk besparen! 

Draag zorg voor je klantenrelatie, 

ook al is het allemaal in een afstan-

delijke, virtuele omgeving. 

En uiteraard blijft je eigen insteek 

cruciaal. 

Bekijk deze webshop op 
www.auto-eshop.be
en www.truck-eshop.be
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Bruno Descamps, Managing  

Director van Lamett en mee de 

bezieler van de nieuwe campagne, 

staat ons te woord.

Is de nieuwe webshop het 

exponent van een nieuwe 

corporate strategie gewor-

den?

Bruno Descamps: “Met Lamett 

produceren we parket en verko-

pen die via het tussenkanaal van 

verdelers. Tot voor kort was onze 

communicatie uitsluitend gericht 

naar die professionele klanten en 

niet naar de eindconsument.

Echter in het nieuwe landschap 

de dato 2014 hebben we via onze 

nieuwe website voor het eerst een 

rechtstreekse lijn gelegd met die 

consument. 

Delicaat eigenlijk, omdat de kans 

altijd bestaat dat onze dealers 

zouden kunnen vrezen voor die 

rechtstreekse aanpak. De sterkte 

van onze strategie bestaat er ech-

ter net in dat we via een duidelijke 

omni-channel aanpak ervoor 

zorgen dat het partnership met de 

dealers nog versterkt wordt. We 

zijn geen bedreiging voor elkaar.”

Op de webshop kunnen 

consumenten geen volledige 

vloer kopen, maar is alles 

gericht op de “dream box”: 

een prachtige doos waarin de 

klant gratis stalen kan laten 

opsturen.

“Ja… Dit is natuurlijk dé bevesti-

ging van onze visie. Uiteindelijk 

wordt iedereen er gelukkiger 

van: de consument, wij en onze 

verdeler.

We gaan ervan uit dat de ken-

nismaking en het gevoel dat we 

creëren via de virtuele wereld 

naadloos wordt omgezet in een 

fysieke beleving bij de dealer. 

“We zijn er écht van  

overtuigd dat een goede 

synergie tussen de kanalen 

iedereen ten goede komt.”

Wie stalen bestelt, krijgt meteen 

ook de gegevens van de dichtstbij-

zijnde verdeler mee. Die verdeler 

in kwestie wordt ook op de hoogte 

gebracht en kan zich dus voorbe-

reiden op een bezoekje van die 

klant in de showroom. 

De oriëntatiefase van die consu-

ment is dan al een stuk gevorderd 

en de verdeler kan zijn expertise 

efficiënter inzetten. 

lamett.eu
“Floors are female” is sinds kort het nieuwe thema van de Lamett  
campagne. Een majestueus wit paard en een sierlijke vrouw die zich uit 
het parket ontvouwd, vormen de eye-catcher van de nieuwe en aparte 
webshop. 

Lamett is een Europese producent/

distributeur van parket, laminaat 

en click vinyl. De focus ligt vooral op 

Europa, met België, Italië, Frankrijk, 

Spanje, Nederland en Groot-Britta-

nië als belangrijkste afzetmarkten.

Wereldwijd is Lamett aanwezig 

in Azië, Rusland en de Verenigde 

Staten. 

In tientallen landen ter wereld wordt 

Lamett verkocht.
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We betrekken onze dealers dus 

maximaal in het verhaal door de 

consument heel expliciet naar hen 

door te verwijzen. 

Let wel: Binnen onze strategie 

hebben we duidelijk gekozen 

voor de loyale en sterke dealers. 

In return voor hun engagement 

krijgen ze onze expliciete steun. 

We gaan dus verder met wie ons 

merk mee wil uitdragen en onder-

steunen. Niet met wie ‘een beetje 

vanalles’ verkoopt.”

Wat we wel vaker online 

zien zijn prachtige virtuele 

omgevingen waar de consu-

ment de vloer van zijn/haar 

dromen kan visualiseren. 

Jullie hebben bewust niet 

in dergelijke tools geïnves-

teerd?

“Zo durf ik het niet stellen. Het is 

veeleer een kwestie van prioritei-

ten en middelen. De consument 

stelt vandaag hoge eisen aan zo’n 

“configurator”. Je doet het daar-

om best niet halfslachtig. 

We hebben wel geleerd uit onze 

vorige site dat dergelijk tool niet 

echt actief werd gebruikt. Vandaar 

dat het initieel niet bij de prioritei-

ten hoorde. Maar het blijft op zich 

wel een middel om de consument 

te betrekken bij je merk en je aan-

bod. Dus wie weet, komt het idee 

toch nog terug naar boven.”

Hoe heb je de maanden voor-

afgaand aan de lancering van 

de webshop ervaren? 

We hebben een goed team sa-

mengesteld met diverse experten. 

Dat is belangrijk. Elkeen is sterk in 

zijn domein. Een goede samen-

werking begint bij een goede 

verstandhouding. Niemand heeft 

de waarheid in pacht, maar door 

het samenbrengen van kennis en 

ervaring worden mooie verhalen 

geschreven.

We hebben ook geen stappen 

overgeslagen en hebben de 

strategie met die experten samen 

bedacht. We voelden meteen 

met z’n allen aan dat het op alle 

niveaus goed zat. 

Wat beschouw je – achteraf 

bekeken – als de belangrijk-

ste uitdagingen in de hele 

setup van de nieuwe web-

shop? 

De grootste uitdaging bestaat 

erin de boodschap en de 

doelstellingen juist over te 

brengen bij onze dealers 

en onze klanten. De juiste 

timing, de juiste vorm, tact, 

respect,… Het is vaak subtiel. 

We plaatsten ze tenslotte voor 

een keuze, we eisen een engage-

ment. Voor sommigen is dat niet 

makkelijk. Anderen hoeven geen 2 

keer na te denken. We willen voor-

uit en hebben een duidelijk doel. 

Ons verhaal is misschien ambiti-

eus, maar het is vooral oprecht. 

Bekijk deze webshop op 
www.lamett.eu
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De webshop uitwerken heeft 

heel wat voeten in de aarde 

gehad. Wat waren – achteraf 

beschouwd – de grootste 

uitdagingen?

Ubbe Descamps: “De grootste 

uitdaging was ongetwijfeld om als 

offline retailer online te leren 

dénken. 

Dat vergt toch een behoorlijke 

aanpassing of althans een andere 

invalshoek.

Je beseft vrij snel dat het ànders 

moet lopen dan wat je tot nu 

toe deed maar van zodra je een 

stappenplan opstelt, bots je op 

drempels die je toch vaak zelf 

opwerpt.

Ik veronderstel dat het bij vele 

KMO’s niet anders zal zijn dat je 

in eerste instantie het e-project 

‘erbij’ neemt. Bovenop al je andere 

werk dus… Dat zorgt dus dat je tij-

delijk helemaal wordt opgeslorpt 

door zaken waar je zelf vaak ook je 

weg nog moet in vinden. 

Het project heeft best ook één 

eigenaar en liefst meerdere mee-

denkers binnen het bedrijf. 

In het begin vinden er strate-

gische denkoefeningen plaats 

waarna er knopen worden 

doorgehakt maar van dan af moet 

je zelf het tempo in het project 

zien te houden. Dat is vaak lastig 

gezien het offline verhaal ook blijft 

draaien.”

Wat zou je nu ànders  

aanpakken?

“Doordat onze ‘scope’ reeds eind 

2011 gebeurde stelden wij het 

geheel nog te weinig af op mobiele 

surfers. Door de ingrijpende en 

noodzakelijke ERP aanpassingen 

konden we maar live gaan in de 

2de helft van 2013. In die periode 

is responsive webdesign sterk 

opgekomen en is de consument 

nòg mobieler geworden.”

Waar ligt de grote opportuni-

teit voor de webshop?

“Enerzijds is de stap naar e-com-

merce beslist om de oriënterende 

klanten online te overtuigen van 

ons aanbod en om hen naar onze 

offline shops te lokken. Zie het 

als een soort virtuele maar altijd 

bereikbare etalage voor onze 

brick&mortar stores. Het brengt 

brooklyn.be
Brooklyn.be startte in het najaar 2013 met een nieuwe website én een 
nieuwe webshop. In de aanloop naar die nieuwe platformen werden de 
klantenkaarten en de modebonnen gedigitaliseerd en het kassa-sys-
teem aangepast. De switch van retailer naar e-tailer is een feit!
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Ubbe Descamps zette 

de stap naar online on-

dernemen. We polsten 

naar zijn bevindingen, 

ongeveer 4 maanden na 

de lancering.

Brooklyn brengt mode voor 

iedereen met een jonge geest 

en ze doen dat met een unieke 

mix van trendy en smart 

fashion merken. De shopstaff 

noemen ze de “profashionals”. 

Eerlijk advies geven aan de 

klanten is hun passie.

Brooklyn heeft 8 fysieke 

winkels in Antwerpen, Gent, 

Knokke, Brugge, Oostende, 

Kortrijk, Roeselare en Ware-

gem.
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de Brooklyn winkels dus nog 

iets dichter bij onze bestaande 

klanten.

Anderzijds verbreedt onze actiera-

dius er heel gevoelig mee aan-

gezien wij online een veel groter 

gebied kunnen bereiken. Dat heeft 

vooral een impact op het bereiken 

van nieuwe klanten: consumen-

ten die Brooklyn niet kenden of 

die niet in de regio van een fysieke 

winkel verblijven.”

In welke mate heb je je eigen 

winkelpersoneel moeten 

overtuigen van het online 

verhaal? 

“Ik heb niet het gevoel dat wij hen 

hebben moeten overtuigen. We 

werken met verstandige mensen 

die zelf ook aanvoelen dat er 

enorm veel aan het veranderen is. 

“Het is continu  

zoeken naar de balans 

tussen wat commercieel 

haalbaar is en wat voor de 

consument relevant is.”

Klanten zijn ‘stouter’ geworden 

en komen letterlijk advies vragen 

“om het dan online te gaan kopen”. 

Dat treft hen recht in het hart. De 

webshop was hoedanook noodza-

kelijk om die veeleisende consu-

ment in zijn nieuwe verwachtingen 

een antwoord te bieden . 

De manier waarop wij de offline 

winkels betrekken in het online 

verhaal is bovendien heel gezond 

en transparant. Zij voelen dit 

ondertussen als een meerwaarde 

waarnaar ze kunnen verwijzen. De 

webshop en de fysieke winkels zijn 

één verhaal geworden nu.“

Zijn jullie klaar voor een vol-

ledig omni-channel verhaal?

“Absoluut. Dat was van in 2011 

reeds 100% ons doel.

We geven de klant sowieso de 

centrale rol. Dat was eerder 

ook zo. We verlengen dat idee 

nu ook met de nieuwe website 

(die eerder een blog is waar het 

sociale en virale gebeuren sterk 

meespeelt) en de webshop (die 

rechtoe-rechtaan een commercië-

le omgeving is).  

Uiteraard volgen we de evoluties 

op de voet. Zowel algemeen rond 

omni-channel topics, als specifiek 

voor de fashion branche. 

‘Omni-channel zijn’ is iets dat 

nooit àf is, vind ik. Ook de klant 

verandert, de devices evolueren 

en het is een continu zoektocht 

naar de balans tussen wat com-

mercieel haalbaar is en wat voor 

de consument relevant is.”

In de fashion wereld wordt 

vaak extra aandacht besteed 

aan het “probleem” van 

de retours. Hoe zit dat bij 

Brooklyn? 

“Ik geloof dat er verschillende ty-

pes online klanten zijn en dat je die 

als webshop ook kan aantrekken 

of afstoten. Uit onze prille ervarin-

gen kunnen wij alvast zeggen dat 

de retours van online verkopen 

niet problematisch hoger liggen 

dan die van de offline verkopen. 
 

Uiteraard moet je over goede 

fotografie beschikken en moet de 

omschrijving van het product zo 

duidelijk mogelijk zijn zodat de 

klant weet wat hij koopt. 

Dat maten en pasvormen anders 

uitvallen dan verwacht zal je altijd 

hebben. Ik blijf dit de grootste 

hinder vinden van online kledij 

verkoop.”

Jullie hebben de kassa soft-

ware en het ERP systeem 

grondig bijgestuurd. Een 

noodzakelijke ingreep naar 

aanleiding van de webshop?

“Enerzijds moesten we ons klan-

tenkaartsysteem aanpassen maar 

veel belangrijker was dat we onze 

voorraad moesten synchroniseer-

baar maken. Dat was precies waar-

om onsERP-systeem zo ingrijpend 

werd aangepakt. 

Qua voorraadbeheer hadden we 

tot dan toe wel een perfect zicht 

op de winkels onderling en op de 

centrale stock, maar niet op een 
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“Startshop” is een product van 

Indie Group in samenwerking 

met de volgende partners:

Startshop.be
De kant-en-klare oplossing  

voor online start-ups

De “Startshop” is een hapklaar instapmodel voor wie zich 

niet om de toeters en bellen bekommert, maar snel en op een 

groeibestendig fundament wil starten met e-commerce. 

Benieuwd naar méér?  
Surf naar startshop.be, contacteer ons 
en laat ons over je plannen praten. 

made with
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manier waarop het online gebeu-

ren dit vereist: real time en voor 

de consument toegankelijk.

Gelukkig hebben we op dat vlak 

veel kennis en expertise in huis. De 

logica om die zaken in te richten zit 

als het ware in ons DNA door de 

jarenlange ervaring. Al is het wel 

zo dat het online kanaal wel voor 

een behoorlijk stuk complexiteit 

toevoegt. 

Waar we vroeger nog op enige 

menselijke interpretatie konden 

en mochten rekenen, moeten we 

nu alles in sluitende processen 

vastzetten. Alle mogelijke scena-

rio’s werden dan ook besproken 

en kregen een adequate oplossing 

waar ook het winkelpersoneel 

moest worden voor opgeleid. 

Gaandeweg en met de ervaring 

vanuit de praktijk, duiken er nog 

wel eens nieuwe scenario’s op die 

eerder uitzonderlijk zijn zodat 

je die met een professionele en 

menselijke klantenservice kunt 

opvangen.”

Wat waren de doelstellingen 

bij de aanvang?  

Verwacht je die te halen? 

“Het is heel moeilijk om jezelf 

doelstellingen voor te houden. In 

het begin (2011) las je daar nog 

zo goed als niets over, net als over 

retours trouwens. Enkel de suc-

cesverhalen kreeg je te horen. 

De doelstellingen waren dus heel 

gematigd in de wetenschap dat 

we nog een hele weg af te leggen 

hebben. We leren elke dag bij. 

Laten we over 2 jaar diezelfde 

vraag opnieuw stellen.”

Welke raad kan je meegeven 

aan start-ups?

“Verlies geen tijd meer met twij-

felen. Doe het! Maar doe het zelf. 

Zorg dat het jouw winkel is. Laat 

niet toe dat anderen essentiële 

zaken van jouw handel in handen 

nemen. Het is moeilijk en lastig 

en zal je vele lange dagen kosten 

maar eens je de ruggengraat van 

de online versie van jouw bedrijf 

klaar hebt dan zal het ook aanvoe-

len als jouw bedrijf. 

Verder moet je goed beseffen dat 

eens je ‘live’ bent het spelletje nog 

maar pas begint… Dan begint dat 

andere leerproces waar Google 

zo’n belangrijke rol in speelt. 

En ook hier zal je advies moeten 

vragen maar beslissen moet je 

uiteindelijk zelf. “
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Bekijk deze webshop op 
www.brooklyn.be
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Als e-coach ervaar ik 

elke dag dat onder-

nemers die coaching 

toelaten, ook daadwerkelijk een 

volgende stap kunnen zetten in 

hun e-commerce plannen. 

Oriënteren

In de oriënterende en onderzoe-

kende fase ontdek je als onderne-

mer al snel dat je e-commerce plan 

vormgeven iets is wat je graag zelf 

doet. Die drang naar controle vind 

ik zelf een belangrijke waarde en 

een expressie van ondernemer-

schap.

Tegelijk besef je dat je inzichten 

in online business misschien 

gevormd zijn op basis van een wat 

enge kennis van de mogelijkheden. 

Je bent meester in je métier, maar 

dat online verhaal komt eigenlijk 

een beetje op je af. 

Het liefst wil je aftoetsen of 

je denkpistes wel relevant en 

realistisch zijn of gewild zijn door 

de consument. 

Aan een sprong 

in het duister 

heb je nu geen 

behoefte.

Een second 

opinion haalt 

je op zijn minst 

even uit je 

(vastgeroeste?) 

bedrijfsgebonden 

denkpatronen 

en geeft je een 

nieuwe kijk op je 

plannen en moge-

lijkheden. 

Praat zeker over 

je plannen met 

mensen uit je ver-

trouwde omgeving. 

Vraag hen kritisch 

te zijn. Aan ja-knik-

kers heb je niets. Wees bereid om 

geconfronteerd te worden, om 

te incasseren. 

Nood aan  
een second 
opinion?
De mening van iemand anders kan heel waardevol zijn in de opbouw  
van je online business plan. Via e-coaching krijg je die ‘second opinion’ 
van experten in de domeinen die voor jou nieuw zijn.
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WE ZIJN NIET ALLEMAAL RICHARD 

BRANSON’S.  OF WEL ?  

Als we het palmares bekijken van serieel ondernemer  

Sir Richard Branson, dan lijkt het wel of hij het ene 

lumineuze idee na het andere – zonder boe of bah - in een 

succesverhaal omzet. Maar is dat wel zo? 

Mijn collega en ik hadden – hebben – nog steeds een idee 

waar we sterk in geloven maar waarmee we al verschil-

lende keren tegen een gigantische virtuele muur zijn op-

gelopen. Tot nu toe hebben we deze verschillende muren 

keer op keer overwonnen. Elk van deze grote, kleine, brede 

opstakels waren de “2nd opinion’s” – en dan heb ik het 

niet over die goede vriend die zegt dat het toch niet gaat 

lukken maar over professioneel advies dat we hebben 

ingewonnen bij oa Indie Group & IdeaLabs.  

En wat blijkt: ook al zijn we nog (steeds) niet gestart, we 

hebben gigantisch veel geleerd over mogelijke valkuilen, 

het over-optimistisch zijn (conversie rate anyone?), de 

verkeerde aannames, enz.

Ik ben ervan overtuigd dat Richard Branson veel 2nd 

opinions vraagt en dan die knoop doorhakt en weet: 

“hiermee scoor ik”. 
Ingmar Boon
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Maar wees ook bereid om te 

luisteren. 

Als e-commerce coach kan ik 

getuigen van heel wat verrij-

kende brainstorms en stra-

tegische workshops met zo-

wel start-ups als gevestigde 

retailers en sterke merken. 

Ze baren steevast goede 

ideeën die uitvoerbaar zijn 

en die passen binnen een 

haalbare strategie. 

Drempels

Ik ervaar vaak dat aspirant 

online ondernemers drem-

pels inbouwen om bepaal-

de zaken niet te moeten 

doen. “Ik ben niet zo sterk 

in het schrijven van goede 

teksten, is dat allemaal wel 

nodig?”, of “de klant moet 

zich maar schikken, want 

bij ons kan dat niet”, of “tja, 

die producttitels zìtten nu 

eenmaal op die manier in ons sys-

teem. Ik moet die toch niet allemaal 

aanpassen?”… 

Tijdsgebrek is één van de 

redenen, maar soms hebben 

die drempels te maken met de 

bestaande flows die niet steeds 

de consument maar het bedrijf 

centraal stellen. 

Koning klant

Een goed e-commerce plan zet 

vandaag de consument centraal. 

Ik stel vast dat sommige onderne-

mers het nog wat moeilijk hebben 

met die almachtige klant en nog 

moeten wennen aan die verande-

rende machtspositie. 

E-coaching kan je helpen om op-

duikende mentale drempels weg 

te halen en je organisatie, visie 

en strategie te verzoenen met de 

vereisten van die (veeleisende) 

consument van vandaag.

Kennis delen is kennis 
vermenigvuldigen

Het samenbrengen van de kennis 

van de ondernemer en die van de 

coach werkt steeds verrijkend.  

Beschik je over een team van 

medewerkers die verantwoor-

delijkheid dragen voor je online 

communicatie en business, juig 

dan de momenten toe waarop ze 

samen brainstormen. Dat wordt 

genieten! 

Alles kan beter

Ook tijdens de fase 

waarbij je als e-onder-

nemer geconfronteerd 

wordt met de continue 

inspanningen die nodig 

zijn voor een e-com-

merce succesverhaal, 

is het nuttig je verder 

te laten inspireren en 

prikkelen door iemand 

met de helicopterview.

Optimaliseren moet 

continu gebeuren. Hoe 

klein of groot je project 

ook is. Het beste doe je 

dit vanuit praktijkerva-

ring en met de blik op  je 

lange termijn plan. Het 

is geen ramp te merken 

dat je webshop in al zijn 

facetten steeds beter kan. 

Integendeel. 

Laat dus je zichtveld verruimen 

door verschillende visies en erva-

ring samen te brengen. Je project 

zal er wel bij varen!

in
d

ie g
r

o
u

p

Indie Group biedt “e-coaching  
abonnementen” aan vanaf 1.600 
euro per jaar. 

Laat je als start-up begeleiden in die 
eerste stappen of in een traject op 
zoek naar een betere ROI.

http://bit.ly/1bH5pCN

BEEN THERE, SEEN THAT, DONE THAT ...

Dit gevoel had ik als ondernemer. En toch… een 
second opinion van Kurt Vandewalle (4 Better 
Results) heeft een ware ommekeer teweeg 
gebracht binnen onze firma. Winstmarge, 
focus, vertrouwen, een nieuwe site, … alles was 
er ineens terug. Ik zie het als een persoonlijke 
‘masterclass’. 

Vanuit die ervaring hebben we nu de volgende 
stap gezet en voor onze site een “health check” 
laten uitvoeren door Indie Group. Onze volgende 
stap naar succes. Door de deskundigheid en 
ervaring van e-coach Cis Scherpereel in verschil-
lende marktsegmenten, sites en shops, krijgen 
we een andere visie op onze communicatie.  

Een second opinion is een extra oordeel van een 
onafhankelijke expert, het luisteren en toelaten 
ervan scherpt mijn eigen focus aan. Het versnelt 
aanzienlijk de verbetering van de eigen site en 
klantenbenadering. 

Lode T’Kindt - Zaakvoerder
www.aquatechno.be 

Zwembadbouwer van het jaar 2013
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Wat is Google  
AdWords?

Gebaseerd op wat mensen con-

creet intikken in de zoekbox van 

de Google zoekmachine, kan je 

een advertentie laten verschijnen 

boven de gewone zoekresultaten. 

Over het algemeen staan er tot 

maximaal 3 advertenties boven de 

gewone, niet-betalende zoekresul-

taten. De rest van de advertenties 

staan in de rechter kolom.

 

Afhankelijk van de grootte van je 

scherm,  kan het gebeuren dat tot 

75% van de zichtbare zoekresulta-

ten AdWords advertenties zijn.  

De waarde van AdWords als 

advertentiekanaal kan moei-

lijk onderschat worden: je kan 

potentiële klanten bereiken, die 

reeds aangeven zelf op zoek te 

zijn naar je producten.  Als je met 

een aantrekkelijke advertentie-

tekst, een competitieve prijs en 

uitzonderlijke (voor)waarden 

hier tussen de zoekresulaten kunt 

verschijnen, kan je je verkopen een 

grote ‘boost’ geven. 

Het systeem werkt met een 

veilingprincipe waarin je zelf 

de zoekwoorden kiest waarop 

je wil adverteren. De plaats van 

je advertentie hangt af van twee 

factoren: je bod, nl. het maximum 

bedrag dat je wil betalen voor 

een klik op je advertentie en de 

kwaliteitsscore voor deze zoek-

woorden.  Met deze laatste factor 

wil Google de relevantie veilig 

stellen, zodat bedrijven geneigd 

zouden zijn om op zoekwoorden te 

adverteren die relevant zijn voor 

hun business.

Toegegeven, soms is het niet mak-

kelijk voor producten die overal 

te vinden zijn en als je tegen grote 

concurrenten als Ebay en Amazon 

Adverteren op 
Google voor 
e-commerce
Wie een webshop heeft, wil graag snel en veel verkopen.  
Eén van de manieren om een kooplustig publiek aan te trekken, kan 
door het advertentieprogramma ‘Google AdWords’ in te schakelen. 

ti
p

s



iNdie group   |   e-commerce 360      39

moet opboksen.  Zeer algemene 

zoekwoorden als ‘iPhone kopen’,  

zullen duur zijn, en het zal moeilijk 

zijn om rendement te halen. Op 

prijs zal je van deze mastodonten 

moeilijk winnen. 

Daarom is het heel belangrijk om 

je te concentreren op je eigen 

unieke waarden binnen de markt: 

je USPs of  ‘Unique Selling Points’.  

Bovendien kan een lagere positie 

tussen de advertenties wel dege-

lijk interessant zijn: de kosten per 

klik zijn vaak verrassend lager, en 

je bereikt enkel die mensen die de 

moeite hebben genomen ook de 

advertenties op de rechterzijde te 

checken.  Daarom kan het rende-

ment op lagere posities net heel 

interessant zijn.

Hoe werkt het nu 
precies?

Een AdWords account opzetten 

en beheren is – anders dan Google 

het zelf laat uitschijnen - niet 

zomaar snel gefikst. Het vergt 

behoorlijk veel kennis van het 

programma om de juiste zoek-

woorden uit te kiezen en ze op de 

juiste manier in te stellen. 

Als je als eigenaar van een web-

winkel van design items op het 

woord ‘design’ gaat adverteren, 

dan ben je zeker dat je veel geld 

zal uitgeven zonder veel return 

daarvoor in de plaats te krijgen. 

Het woord ‘design’ wordt immers 

automatisch geassocieerd met 

zoekopdrachten als ‘wat is design’, 

‘tweedehands design’, ‘boek 

over design’, … Niet meteen de 

zoekopdrachten die iemand zou 

intikken om iets op je site te kopen 

dus.  Ook kunnen zoekwoorden 

in bepaalde branches erg duur en 

competitief zijn. Daarom is het 

goed eerst een zoekwoordenon-

derzoek en een budgetschatting 

te (laten) doen, zodat je weet waar 

je aan toe bent. 
 

5 Tips voor een  
succesvolle AdWords 
campagne

Wees kritisch bij het selecte-

ren van zoekwoorden

Zoekwoorden die bestaan uit één 

enkel woord, zijn vaak te algemeen 

en erg duur.  Combineer dus bijv. 

zoekwoorden met het woord 

‘kopen’, ‘online kopen’ of ‘bestel-

len’ om precies dat publiek aan te 

trekken, dat reeds aangeeft iets 

te willen aankopen. Je kan altijd 

zoekwoord-ideeën opdoen met de 

Keyword Planner 

en uitzoeken hoe 

competitief het 

zoekwoord is.

Video over de werking van de Google 
Keyword Planner.

Gebruik ‘Exact’ en ‘Modified 

Broad’ als Match Type

Een veel gemaakte beginnersfout 

is het inzetten van ‘brede’ (broad) 

zoekwoorden. Als je zoekwoorden 

gewoon zo ingeeft, gaat Google 

ervan uit dat je ook wil verschijnen 

op synoniemen en varianten op 

dit zoekwoord. Dit systeem gaat 

vaak veel verder dan je wil.  Zo kan 

het zoekwoord ‘theepot kopen’ 

verschijnen voor de zoekopdracht 

‘tweedehands antieke theepot’.  

Als je dit niet wil, raad ik ten 

sterkste aan je zoekwoorden als 

[exact] in te stellen of als +modified  

+broad.

Gebruik uitsluitingszoek-

woorden

Als je met zoekwoorden werkt 

die variatie toelaten, zoals ‘broad’ 

of ‘modified broad’ is het een 

goed idee om ook uitsluitings-

zoekwoorden in te zetten.  Als 

je bijvoorbeeld niet voor zoek-

opdrachten gecombineerd met 

‘tweedehands’ wil verschijnen, 

kan je het woord ‘tweedehands’ 

uitsluiten op campagne niveau.

Check het zoekopdrachten 

rapport om bij te sturen

Eens uw campagne behoorlijk 

wat klikken heeft binnengekre-

gen, is het een goed idee te gaan 

checken wat mensen nu precies 

hebben ingetikt vooraleer ze op je 

advertentie klikten. Zo kan je zien 

of dit nauw samenhangt met de 

zoekwoorden waarop je adver-

teerde, en of er geen ongewenste 

associaties werden gemaakt. Dit 

rapport is een uitstekend hulpmid-

del om meer specifieke zoekwoor-

den te vinden, en gaandeweg meer 

uitsluitingszoekwoorden toe te 

voegen.

Schrijf precieze  

advertentieteksten

Om te weten wat je in je adver-

tentietekst zou kunnen schrijven, 

kan je nadenken over de unieke 

troeven die je als webshop in huis 

hebt.  Sterke prijs? Gratis levering?  

Of eerder ‘duurzaam’,  ‘design’, 

tip
s
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           De supermarkt?  
         De krantenwinkel?  
                  Het postkantoor?

U wilt het uw klanten ook makkelĳk maken? Bel ons  
op  02 201 11 11 of surf naar  www.bpost.be/ecommerce
en ontdek wat bpost voor u kan betekenen.

 bpost
laat uw klanten kiezen 

waar ze hun bestelling 
      willen ontvangen

 
Dankzij bpost ontvangt elke klant z’n online bestelling waar hij  
maar wil. Uiteraard thuis of op het werk.  
Maar als dat niet past, kan hij zijn pakket oppikken in een van de 
1100 afhaalpunten. Waaronder heel wat supermarkten, krantenwinkels, 
tankstations en buurtwinkels die vaak ook na de kantooruren  
en in het weekend open zijn. De bpack 24/7 pakketautomaten  
zijn zelfs non-stop open. Zo garandeert bpost een unieke service  
die een onschatbare troef vormt voor uw (web)winkel.
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‘origineel’,  ‘Belgisch ontwerp’, enz... 

Als je met meer dan één adver-

tentietekst test, dan zullen deze 

advertenties afwisselend getoond 

worden. Als blijkt dat  er op één 

ervan meer wordt doorgeklikt, dan 

zal deze advertentietekst automa-

tisch meer verschijnen. 

Is AdWords niet te 
‘technisch’?

Je hoeft helemaal niet technisch 

geschoold te zijn om van uw 

AdWords campagne een succes te 

maken. Zorg er wel voor dat je met 

je webmaster goed kan samen-

werken. 

Voor webshops is het natuurlijk 

heel belangrijk om de investering 

in AdWords te laten opbrengen. 

Om hier een heel goed zicht op te 

krijgen, kan je gebruik maken van 

Google Analytics. 

Koppel je Analytics account met je  

AdWords account om de transac-

tiewaarden zichtbaar te maken. 

Hiervoor moet je webmaster een  

extra stukje code toevoegen op 

alle pagina’s van je site.

Adverteren met  
foto en prijs 

Pas sinds midden 2013 kunnen 

webshops campagnes opzetten 

zonder advertentietekst, maar 

met een  foto van het product, de 

prijs, en een link. 

Deze advertenties worden PLA’s 

genoemd. Dit staat voor Product 

Listing Ads.  Het is een heel 

krachtige manier van adverteren, 

omdat  de advertenties erg visueel 

zijn en meteen de prijs vermelden.  

Om in aanmerking te komen voor 

dit soort advertenties heb je een 

Google Merchant Center nodig. 

Dit is een gratis account waarin 

je je stockgegevens  beschikbaar 

stelt. Dit wordt de ‘feed’ genoemd. 

Het formaat, de informatie en 

de voorwaarden waarin je deze 

stocklijst ingeeft zijn vrij strict, 

maar je webmaster zou je moeten 

kunnen begeleiden om dit op een 

correcte manier te doen.  Als dit 

klaar is, kan je hiermee gewoon 

al gratis in het shopping kanaal 

van Google verschijnen, Google 

Shopping genaamd. Maar als je 

deze feed ook wil inzetten als een 

advertentie, is het nu nog nodig 

om een PLA campagne op te 

zetten binnen AdWords. 

Remarketing en  
Dynamic Retargeting

Voor veel webshop eigenaars  is 

het jammer om te zien hoe bezoe-

kers, die vaak al producten in het 

winkelmandje hebben toegevoegd, 

toch nog afhaken tijdens het 

bestelproces. 

Met een remarketing campagne, 

die je in je AdWords account op-

zet, kan je specifiek deze ‘afhakers’ 

nog eens bereiken met aangepaste 

advertenties. Je kan bijv. de gratis 

verzending in de verf zetten, of 

een bepaalde kortingscode lance-

ren voor bestaande bezoekers. Als 

de potentiële klant had afgehaakt 

op prijs of verzendkosten, is het nu 

gemakkelijker om hem alsnog te 

overtuigen. 

Maar het gaat zelfs verder: als 

je reeds beschikt over een goed 

werkend Google Merchant Center 

met een feed met je producten, 

dan kan je ook aan de slag met 

Dynamic Retargeting. 

Precies die producten die een be-

zoeker op je website in detail heeft 

bekeken, of in het winkelmandje 

heeft geplaatst zonder af te reken, 

verschijnen nu in een dynamische 

beeldadvertentie. Op die manier 

krijg je een tweede kans om de 

eventuele twijfelaars toch nog 

over de streep te trekken. 

Dynamische remarketing met een 

Google Merchant Center is op dit 

moment enkel voor e-commerce 

mogelijk, dus daar heb je een 

absoluut voordeel op traditionele 

winkels.

tip
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Tekst: Lore Van Besien, 

www.adspecialist.be

Lore Van Besien is docente bij 
Indie Academy.  
Er zijn Adwords opleidingen voor 
beginners en gevorderden.

Programma en info:
http://www.indiegroup.be/evenementen
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Is strategie een 
vies woord?

Jeroen De Flander  

is internationaal  

gewaardeerd voor 

zijn expertise rond 

strategie en het implementeren 

ervan. 

Zijn boek “De Strategiecoach” is 

een speciale uitgave (herschreven 

op KMO-maat i.s.m. Unizo) van 

zijn  bestseller “Strategiehelden”. 

Het bevat heel wat praktische 

tips en de aandacht voor de 

valkuilen bij het toepassen van 

een strategie.

Ook wie een e-commerce business 

runt (of dat van plan is), heeft 

er baat bij na te denken over de 

beste strategie om de doelen te 

bereiken.

Jeroen De Flander: “Veel onderne-

mers zien ‘Strategie’ nog altijd als 

een vies woord. Dat komt vooral 

omdat ze er veel ‘blabla’ over ge-

hoord hebben maar als je naar de 

essentie gaat, gaat strategie over 

het maken van keuzes. Keuze 

voor de doelgroep of het klan-

tenprofiel dat men wil bereiken. 

Keuze in het productaanbod, af-

zetgebied, communicatiekanalen, 

enzovoort. En ook de keuze voor 

de unieke manier om die klant 

blij te maken.”

Een strategie op papier 

zetten

Het neerschrijven van een stra-

tegie werd nooit aangeleerd en 

daarom worstelen ondernemers 

er vaak mee. Nochtans is het 

een belangrijke oefening, want 

het neerschrijven verplicht je 

als ondernemer om in de juiste 

bewoordingen en zonder nuances 

concreet uitdrukking te geven aan 

je doelstellingen en je plan om die 

doelen te bereiken.

Jeroen De Flander: “Ondernemers 

zeggen wel eens : “Ik heb geen 

strategie”, maar uit gesprekken 

blijkt dan vrij snel dat ze wel een 

aantal zaken toepassen die eigen-

lijk tekenen zijn van een onderlig-

gende strategie. Alleen beseffen 

ze het niet steeds, omdat ze het 

nooit op papier hebben gezet.
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Keuzes maken en zoeken naar de unieke factoren. Dat is waar strategie  
om draait. Strategie is helemààl geen vies woord. Het is het fundament  
voor een degelijk e-commerce plan.

Keuzes maken en zoeken naar de unieke factoren. Dat is waar strategie  
om draait. Strategie is helemààl geen vies woord. Het is het fundament  
voor een degelijk e-commerce plan.

Keuzes maken en zoeken naar de unieke factoren. Dat is waar strategie  
om draait. Strategie is helemààl geen vies woord. Het is het fundament  
voor een degelijk e-commerce plan.
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Verwar een strategie echter niet 

met een mission statement. Daar 

staat vaak in dat je als onderne-

ming de beste wil zijn en de beste 

service en kwaliteit wil bieden. Dat 

is helemaal niet uniek en vaak vrij 

algemeen.”

Wat wil je NIET zijn?

Ik vroeg me af of het kan helpen 

om je strategie te bepalen door 

neer te schrijven wat je als onder-

nemer NIET wil zijn. Is dat niet een 

gemakkelijker weg om die unieke 

factor te definiëren?

Jeroen De Flander: “Als we het 

hebben over keuzes maken, is het 

bepalen van wat je niet wenst wel 

een belangrijk gegeven. Het is 

nuttig om die wel/niet grens goed 

te definiëren. Zo vermijd je dat je 

tijdens je traject een zijweg zou 

inslaan – uit puur opportunisme. 

Maak eens een lijstje met 5 

“neens”. Het zijn de dingen die je 

niet gaat doen. Het zal je helpen 

om tot de essentie te komen en 

zo blijf je de juiste koers varen.”

Grote voorbeelden?

De meeste templates zijn 

gemaakt voor grote bedrijven. 

Daarom is het boek “De Stra-

tegiecoach” ook een goed en 

praktisch gericht hulpmiddel om 

je als KMO-ondernemer te helpen 

bij het bepalen van je strategie.

Jeroen De Flander: “Het lijkt me 

nuttig om grote voorbeelden te 

kopiëren, op voorwaarde dat je 

verstandig kopieert. Met behoud 

van je eigen unieke identiteit.

Start je met een e-commerce on-

derneming, dan is het nuttig ‘even 

over de haag’ te kijken.  Je kan heel 

veel leren door “verstandig af te 

kijken” en op die manier een pad 

voor jezelf uit te tekenen.“

tip
s

Een oefening...

Probeer eens neer te schrij-

ven waar je bedrijf voor staat 

en waar je unieke waarden 

liggen. Waarom die klant bij jou 

moet aankloppen en niet bij je 

concurrent.

Schrijf het neer op 3 manieren: 

1. Op een A4 blad

2. Op 10 regels

3. In 25 woorden

Enkele tips: 

 D Vertel een verhaal, ook al 

is de ruimte beperkt!

 D Je verhaal mààkt je identi-

teit niet, maar vertelt het, 

geeft het een gezicht.

 D Schrijf eerder over de 

“Know-Why” en niet de 

“Know-How” van je bedrijf.  

 D Zorg dat emotie in je 

verhaal niet ontbreekt. 

Een merkverhaal zonder 

emotie herleidt het merk 

tot het vriespunt...

 D Laat je oefening lezen door 

anderen. Het helpt je om 

de voordelen voor de klant 

beter te formuleren.

Jeroen de Flander biedt enkele 

e-books aan die je vrij kan  

downloaden. Lezen is aanbevolen!

Het video interview én de downloads 
vind je hier:
http://bit.ly/1gZFz1x
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De productie 
van een  
webshop
Plannen maken voor het starten met een webshop is één ding. Ervoor  
zorgen dat het productieproces vlot verloopt is een ander verhaal. 
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 Pre-productie fase

Een e-commerce project heeft 

veel tentakels, die zich uitstrekken 

naar verschillende kennisdomei-

nen: logistiek, boekhouding, wet-

geving, fotografie, styling, commu-

nicatie, copywriting, marketing, 

klantenservice, technologie,… 

Piet: “Voor een vlotte uitvoering 

van een webshop-ontwikkeling 

is het van belang dat de ontwik-

kelaar en ondernemer samen 

dezelfde taal spreken en het eens 

zijn over de doelstellingen van 

het project. Daar hoort ook bij dat 

er goed moet worden afgestemd 

rond de details van bepaalde fe-

atures, maar ook over de aanpak 

van het project en de vorm van de 

samenwerking. 

Een pre-productiefase is daarom 

heel belangrijk. We integreren 

deze fase dan ook heel sterk in 

onze aanpak, door het samen met 

de klant te hebben over taxono-

mie en site-structuur in functie 

van de doelen. 

Die ideeën worden dan uitgete-

kend in zogenaamde wireframes 

(zie verder).

Tijdens de kick-off meeting 

komen we met alle verantwoor-

delijken samen om de violen gelijk 

te stemmen en de verantwoorde-

lijkheden en timing vast te leggen. 

Meestal is een gefaseerde aanpak 

aan de orde, maar sowieso is het 

goed om tussentijdse milestones 

vast te pinnen.”

Think big, start small...

Spreken over “een” e-commerce 

project is natuurlijk wat vaag. Er 

zijn grote en kleine webshops, 

pure players en retailers die 

hun webshop al dan niet in een 

omni-channel verhaal moeten of 

willen integreren, gekoppelde of 

stand-alone webshops, enz … 

Maar kunnen we toch enkele vaak 

voorkomende pijnpunten detec-

teren die tijdens de productiefase 

aan de orde kunnen zijn, ongeacht 

het type? Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat de ontwikkeling van 

een leien dakje loopt?

Piet: “Eerst en vooral adviseren we 

steeds om klein te starten. Een te 

grote scope zorgt ook vaak voor 

heel wat taken bij de ondernemer, 

en we merken dat aan die kant 

het huiswerk soms wat wordt 

onderschat. 

Vaak halen we de deadline voor 

de productie van de webshop zélf, 

maar merken we dat de inhoude-

lijke voorbereiding bij de onder-

nemer niet de nodige prioriteit 

kreeg. We proberen onze klanten 

zoveel mogelijk duidelijk te maken 

dat ze de workload in die voor-

bereidingsfase vrij zwaar kan zijn. 

Denk maar aan het schrijven van 

We praten met Piet Santy, 

project manager bij Indie Group,  

over milestones,  

scrum management  

en wireframes.
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productinformatie, maken van 

afspraken met logistieke partners, 

payment providers, bekijken van 

het wettelijk kader, fotografie, 

enz… 

Waar we merken dat er onvol-

doende kennis aanwezig is, kunnen 

we de kennis bij de klant opbou-

wen door het geven van work-

shops en opleidingen binnen ons 

e-coaching aanbod.

“Klein” starten betekent eigenlijk 

gewoon: niet teveel hooi op je vork 

nemen en gestaag groeien binnen 

een stappenplan. Laat dus ruimte 

voor continue verbetering en 

uitbreiding.”

Technische analyses

Een koppeling voorzien met een 

externe database, een CRM sys-

teem, een ERP- of kassasysteem of 

andere bronnen is nooit a piece of 

cake. Wat men ook moge beweren.

Piet: “We merken dat dergelijke 

trajecten liefst in een best case 

scenario worden voorgesteld. 

Maar net als bij het bouwen van 

een huis, komen onvoorziene  

omstandigheden wel eens voor.  

Naast het feit dat we daar ook 

steeds pogen om de dingen niet 

nodeloos complex te maken (vaak 

bieden standaard features de 

beste oplossing), stellen we steeds 

een analysefase voorop om de 

technische wensen en mogelijkhe-

den door te nemen. En dit steeds 

met de betrokkenheid van alle 

partijen. 

In veel gevallen is een aanpassing 

van het externe systeem van toe-

passing en heeft dit ook gevolgen 

voor planning en budget.”

Rol van de project 
manager

Piet, jij bent project manager. Wat 

zijn daarbij je specifieke verant-

woordelijkheden?

Piet: “Elk project krijgt een project 

manager toegewezen. Die zorgt 

ervoor dat alles tijdig, snel en vlot 

verloopt. Zowel intern als extern 

en zowel op vlak van ontwikkeling 

als op vlak van communicatie. Ik 

ben een beetje de olie in het rader-

werkje, zeg maar.

De project manager is tegelijk 

de stuurman en de SPOC (Single 

Point Of Contact) . Hij organiseert 

de taken en mijlpalen,  steeds met 

zicht op planning en budget.”
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Rol van de  
ondernemer

Zonder de synergie tussen 

ontwikkelaar en ondernemer 

kan er geen geslaagd project tot 

stand komen. Elke speler heeft zijn 

takenpakket. Ook de ondernemer 

heeft een rol te vervullen.

Piet: “Wie er als ondernemer 

alleen voor staat, een winkel moet 

runnen en ook moet instaan voor 

de aankoop van de goederen, zal 

er niet in slagen een succesvol 

e-commerce plan waar te maken, 

vrees ik. Ook als het plan er per-

fect uit ziet.

Het is cruciaal dat de ontwikkeling 

van de webshop voor de onderne-

mer op een bepaald moment abso-

lute prioriteit is. Van zodra het 

bijzaak wordt, is dat nefast voor 

een efficiënte productie.

Wire-
frames
Een goede 

leidraad voor een 

vlotte productie 

zijn de wire-

frames. Ze zijn te 

vergelijken met de 

schetsen van de architect. 

Er worden zaken vastgelegd zoals 

de navigatie, indeling en inhoud, 

zonder gebruik te maken van een 

grafisch ontwerp. Het grote voor-

deel is dat alleen op de structuur 

en de inhoud gefocust wordt en 

niet op het grafische aspect (en of 

het dus ‘mooi‘ is of niet).

Bij Indie Group hebben we een 

wireframe-boek, waarin de meest 

voorkomende paginatypes uitge-

tekend zijn. 

Klanten waarderen dit ook: het 

stelt iedereen in staat om effici-

enter te werken en sneller goede 

keuzes te kunnen maken.
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Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. 

Bij een scrum probeert een team samen een doel te 

bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking 

is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen 

op veranderende omstandigheden.

Maar wat heeft dit nu met e-commerce te maken? 

Piet: “Scrum speelt vooral in op onze aanpak van 

stapsgewijs ontwikkelen. We zetten het bij Indie 

Group in omdat via de sprints (kort ontwikkeltraject 

van deeltaken van het geheel) iedereen in staat is de 

voortgang van een ontwikkeling op de voet te volgen 

en ook de voorbereidingen kan treffen in kleinere 

deeltjes. 

Elke 2 weken wordt een sprint afgerond met een 

demo van een werkend gedeelte van het totaalpro-

ject. Testing en het wegwerken van bugs gebeurt dus 

continu en niet enkel op het einde van het traject.

Scrum is een methodologie.  

Het is geen wondermiddel. Maar het helpt ons enorm 

om misverstanden te vermijden en snel en efficiënt te 

kunnen ontwikkelen.”

“Scrum”

http://www.indiegroup.be
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www.media-portal.be

Bestanden delen  
en efficiënter  
samenwerken

AFBEELDINGEN DOCUMENTEN AUDIO FILES VIDEO FILES

Stuurt u nog steeds foto’s door naar  
uw klanten via email?  
En is het steeds weer een gedoe om  
die laatste versie van een document 
terug te vinden? 

Met de Media Portal wisselt u  
uw bestanden uit op een veilige  
en eenvoudige manier.  

“Onze klanten zijn niet alleen supertevreden,  

Media Portal levert bovendien een gigantische 

tijdswinst op voor onze customer service afdeling.”

Christophe Haemers, UMBROSA

Contacteer ons voor een demo!
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The Zero  
Moment of 
Truth
Consumenten oriënteren zich vandaag in de aanloop naar een aankoop 
via alle middelen die er ter beschikking zijn. En Google eist een hoofdrol.

In een studie uit 2011 brengt 

Google de emotionele prikkels in 

kaart die de consument beïn-

vloeden voorafgaand aan zijn 

aankoopproces.

Vandaag houdt dit thema ons 

meer dan ooit bezig.

 

Het “nulmoment van de waar-

heid” is het startpunt van wat we 

de “customer journey” noemen.

Prikkel, koop, beleef 

De omstandigheden bij een aan-

koopbeslissing zijn de laatste jaren 

sterk veranderd.

Als consument hebben we een pak 

onderliggende, sluimerende en 

latente “noden”. Het zijn wensen 

die we eerder catalogeren onder 

“niet dringend” of “zien we later 

wel eens”. De nood is ooit eens 

(vaag) gedefinieerd en het idee 

blijft wat hangen in ons achter-

hoofd.

Zoiets als:

 D “Die TV doet een beetje raar 

de laatste tijd. Wellicht zit zijn 

beste tijd erop. We moeten 

maar eens stilaan uitkijken 

naar een nieuw toestel…”

 D “Ik verlang naar de zomer. Ik 

kijk al uit naar de nieuwe zo-

mercollectie, want ik zit wat 

krap in leuke topjes…”

 D “Dat cadeau voor mijn vrien-

din was een beetje een tegen-

valler. Ik zou volgend jaar toch 

eens een origineler geschenk 

moeten vinden…”

 D …

Die noden worden door grote of 

kleine prikkels aangewakkerd en 

winnen aan belang. Ze veranderen 

van kleine waakvlammetjes naar 

knipperlichten, die de aandacht 

gaan opeisen. 

Die prikkels kunnen zich zowel 

offline als online voordoen. In 

de studie van Google gaat alle 
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aandacht naar online prikkels 

(uiteraard…), maar toch mogen we 

de prikkels die we offline krijgen, 

niet onderschatten.

Herman Konings zei het in de 

aanloop van het Indian Summer 

Camp (sept ‘13) zo: 

“Niet alle heil ligt in het  

digitale. De consument wil 

best nog wel analoog  

geprikkeld worden.”

Bekijk het fragment op
http://bit.ly/1eInmUi

Online of offline prikkels zijn 

bijvoorbeeld:

 D het mailtje van mijn favoriete 

merk dat ik ontvang met een 

sneak preview van de komen-

de nieuwe collectie…

 D het plaatselijk reclameblaadje 

met een mooi TV toestel in de 

aanbieding…

 D een tweet van een vriend 

over de nieuwe boormachine 

die hij gekocht heeft…

Die prikkel wordt ook wel de “Sti-

mulus” genoemd. Het is eigenlijk 

min of meer het startschot voor de 

volgende fase (“The first moment 

of truth”): het moment van de 

aankoop in de winkel of op de 

webshop. 

Het “Second moment of truth” 

komt daarna. Het is de gebruikers- 

ervaring die wordt beleefd nà de 

aankoop.

De oriënterende  
consument

Ga voor jezelf eens na hoe je tot 

een aankoopbeslissing bent geko-

men. Iets heeft je wakker geschud, 

de bestaande nood aangewakkerd. 

Het is in de fase waarbij we op 

onderzoek trekken, dat we het 

“Zero Moment of Truth” moeten 

situeren. 

Na de initiële prikkel gebruiken 

we als consument alle middelen 

die we ter beschikking hebben om 

onze keuze voor te bereiden. 

 D Na het ontvangen van het 

mailtje met de sneak preview, 

nemen we onze ipad en be-

kijken we het filmpje met de 

nieuwe mode collectie…  

 D Na het zien van de adver-

tentie in het reclameblaadje, 

nemen we onze laptop op de 

schoot en gaan op zoek naar 

reviews over het TV toestel 

uit de folder…

Het is duidelijk dat je als webshop 

of als merk aanwezig moet zijn 

op die momenten en die plekken 

waar dat onderzoek zich afspeelt. 

Google kent zijn plaats hier beter 

dan wie ook...

Uit de studie blijkt dat een 

gemiddelde shopper in 2010 5,3 

bronnen aansprak en een jaar 

nadien 10,4 informatiebronnen 

raadpleegde alvorens tot een be-

slissing te komen! (Zie grafiek) 

Information overload

Consumenten zwemmen tegen-

woordig in de aangereikte infor-

matie. En we werken er als online 

marketeers gretig aan mee met 

onze focus op reviews en blogs en 

onze drang om informatie te ver-

spreiden en te delen of te liken. 

Er wordt massaal gepubliceerd, 

geciteerd en geretweet. Informa-

tie wordt gerecycleerd, becom-

mentarieerd en herverpakt. 

In zijn beslissingspad gaat de 

AANTAL BRONNEN PER CATEGORIE
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consument echter snel niet-rele-

vante inhoud negeren. De klant is 

kritisch, onderzoekend en krap 

in tijd.

Het momentum

Volgens Google gaat de consu-

ment in het ZMoT in dalende 

volgorde van belangrijkheid via 

deze kanalen op zoek: 

 D Search engines

 D Gesprekken met vrienden

 D Vergelijkingssites 

 D Website van de producent

 D Reviews online

 D De webshop van de retailer

 D Commentaren bij een online 

artikel

Naast mond-aan-mond reclame 

blijkt Google de absolute bron nr 1 

voor de consument.

De keuze voor het middel waar-

mee we ons onderzoek uitvoeren, 

is helemaal afhankelijk van het 

moment waarin we ons bevinden. 

’s Avonds wat relaxed in de zetel 

wellicht met de tablet. Op kantoor 

grijpen we vast naar de laptop. 

In de wachtkamer van de dokter, 

bij de kapper of op de bus via de 

smartphone.

De smartphone speelt  

een heel belangrijke rol  

in de oriëntatiefase  

van de consument.

Vandaag draagt de consument 

de toegang tot alle informatie in 

zijn broekzak en wordt het online 

zoeken een automatisme. 

Enkele bevindingen uit recenter 

onderzoek van Google:  

 D 77% van de mensen gaat 

de deur niet uit zonder de 

smartphone. 

 D Ongeveer 2 op 3 consumen-

ten starten de oriëntatie op 

de smartphone om het nadien 

te vervolgen op een laptop, op 

weg naar een aankoop. 

 D 81% van de aankopen die via 

een smartphone verlopen, 

zijn impulsieve aankopen. 

19% is gepland. Bij laptop 

shoppers is die verhouding 

bijna in evenwicht.

 D Consumenten spenderen 

wekelijks gemiddeld meer dan 

15u aan onderzoek op mobie-

le toestellen (web en apps).

 D Mobiel onderzoek start in 3/4 

van de gevallen bij Google.

 D 83% van wie mobiel zoekt 

naar een product, wil dit 

binnen de dag aankopen.

Kenmerken van 
ZMOT

Het ZMOT speelt zich duidelijk 

NU af.  Waar we ons ook bevinden.  

In de wachtzaal bij de dokter, op 

de trein, op toilet,…  

Eerder dan toegeschoven informa-

tie passief te verorberen, gaat de 

consument zélf op onderzoek uit. 

Hij neemt de macht die hem wordt 

toebedeeld.

De consument is ook gevoelig 

voor emotionele waarden in de 

zoektocht naar de beste oplossing. 

Emotie mag dus zeker niet in je 

online communicatie en conversa-

ties ontbreken! 

Tenslotte is het ZMoT heel  

persoonlijk en helemaal niet 

logisch of lineair. 

3 actiepunten voor 
online ondernemers

 D Maak uw webshop mobile 

proof!

 D Zet in op een goede klanten-

dienst!

 D Schrijf boeiende content 

en wees ermee aanwezig 

op méér dan alleen je eigen 

webshop.
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Meer vernemen over het “Zero 
Moment of Truth” verhaal  van 
Google? 

http://bit.ly/1dBjEWm
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2 start-ups  
aan het woord

Starten met een eigen online business is niet 

evident. Deze 2 start-ups hebben - ieder op  

hun manier - de kans gegrepen en hun  

unieke waarden uitgespeeld.

http://bit.ly/1fXVZEB

 
 

bPost als 
e-commerce partner

In het sorteercentrum van bPost in Antwerpen 

gaan er elke dag zo’n 100.000 pakketjes over de 

band, op weg naar de consument. Naast thuis- 

levering biedt bPost nog andere mogelijkheden. 

http://bit.ly/1o9KPAp

Met de Monday Morning Movies willen we een in-
spiratiebron zijn voor wie succesvol online wil on-
dernemen. Een greep uit de recentste filmpjes:

www.mondaymorningmovies.be 

in
d

ie
 g

r
o

u
p



iNdie group   |   e-commerce 360      53

 
 

Het fulfilment van je webshop 
uitbesteden

Hoort het stockeren, picken en packen en het 

versturen wel tot je core business? Ben je niet 

beter af door het uit te besteden?   

Enkele pro’s en contra’s op een rijtje.

 http://bit.ly/1bDZE5R  

 
 

Producten fotograferen voor  
je webshop 

Johan Devolder van Clarysseweb.be gunt ons even 

een blik achter de schermen en vertelt ons welke 

inspanningen er nodig zijn om tot goede  

productfoto’s te komen. 

http://bit.ly/1f8T1ZX

 
 

Beschermen van je  
intellectueel eigendom

Moeten we als online ondernemer wakker  

liggen van het registreren van ons merk?  

En hoe kunnen we ons intellectueel eigendom 

verstandig beschermen?

http://bit.ly/1bMVn30

 
 

Maak van de levering  
een waw-moment

Het leveren van een pakje is de afronding  

van een online aankoopervaring.  

Je hebt er alle baat bij hier een waw-moment  

van te maken voor de consument.

http://bit.ly/1eMTAwi
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Alles over domeinnamen 
inclusief .shop

De kostprijs, het belang als merkbescherming en 

de nieuwe TLD’s die er aan zitten te komen. Een 

domeinnaam is méér dan een adres  

op het internet...

http://bit.ly/M4xquE

 
 

Zoekwoordonderzoek via 
Google Keyword Planner

Wie een online business runt, doet er goed aan in de 

huid van de consument te kruipen.

We bekijken hoe je dat kunt doen  

via deze handige online tool. 

http://bit.ly/1bMWjEF

 
 

De talenten van de toekomst 

We zijn te gast in de Ehsal Management School 

in Brussel, waar Hugo Couck verantwoordelijk is 

voor de postgraduaat opleiding  

“Digitale marketing en communicatie”.

http://bit.ly/NsqZ5C

 
 

Word meester in het toepassen 
van je strategie

Jeroen De Flander is auteur van diverse boeken 

en internationaal gewaardeerd voor zijn kennis 

en expertise over strategie en het implementeren 

ervan. We zochten hem op voor een babbel.

http://bit.ly/1gZFz1x
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BENT
U  
NOG 
MEE?

Starten mete-commerce

E-mail  
marketing

Social  
media

SEOCopy writing

link  
Building

Google Adwords

Google Analytics

KORTE OPLEIDINGEN
E-COMMERCE & E-MARKETING

www.indiegroup.be/evenementen

Programma 

en inschri
jven:
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TradeTracker is een Europees affiliate marketing platform dat 
in minder dan 9 jaar tijd is uitgegroeid tot een internationaal 
netwerk met kantoren in 18 landen en marktleiderschap in o.a. 
België. TradeTracker Belgium, opgestart in 2008, is op enkele 
jaren tijd uitgegroeid tot de marktleider op gebied van affiliate 
marketing in België. De cijfers liegen er niet om: vanuit haar 
kantoren in Brugge beheert het team van TradeTracker Belgium 
meer dan 530 affiliate campagnes voor de Belgische markt.

Dankzij de lokale marktkennis kan iedere klant steeds rekenen 
op een professionele begeleiding en advies op maat door een 
TradeTracker account manager.

Cijfers zijn een zaak, maar wat denken de klanten over Affiliate 
marketing en wat zijn hun ervaringen? We laten vandaag dan 
ook graag enkele van hen aan het woord.

www.tradetrackerbelgiumblog.be

.com

Pierre Fivet
Director Vacansoleil Belgium

Maayke de Graaff
Senior Internet Marketeer

Benelux

Waarom koos u voor TradeTracker als  
affiliate netwerk? 
We hebben een gesprek gehad met 3 affiliate 
netwerken actief in België. TradeTracker kwam hier 
voor ons als beste uit wegens de grote knowhow 
van de toeristische sector in België. Het persoonlijk 
contact, vriendelijkheid, kennis en bereidwilligheid 
om samen te werken waren ook van doorslagge- 
vend belang voor ons.

Wat maakt TradeTracker België bijzonder 
naar uw gevoel?
De resultaten en de persoonlijke service.

Wat zijn de 3 begrippen die volgens u 
TradeTracker het best omschrijven 
•	Service:	bij vragen volgt meteen  

een persoonlijk antwoord

•	Gebruiksvriendelijk:	het programma is zeer 
overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken, 
eveneens zijn de contactpersonen gemakkelijk 
bereikbaar

•	Kennis	van	de	sector

Waarom koos u voor TradeTracker als  
affiliate netwerk? 
Wij waren op zoek naar een affiliate netwerk met 
veel kennis van de lokale markt. Daarnaast sprak 
ons het persoonlijk contact en de pro-activiteit van 
de account manager zeer aan.

Wat maakt TradeTracker België bijzonder 
naar uw gevoel?
Service en kennis van de markt

Wat zijn de 3 begrippen die volgens u 
TradeTracker het best omschrijven 
•	Service:	persoonlijke service en altijd snel een 

reactie op je vraag

•	Proactief:	TradeTracker komt proactief met 
nieuwe initiatieven om de performance van de 
campagne te verbeteren

•	Kennis:	Er is een goede kennis omtrent de 
Belgische markt

tradetracker-ad-190x275-vs-yr.indd   1 20/11/2013   13:13:42


