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Inleiding

Mijn naam is Bianca Vlaeminck en ik beheer sinds 2008 de

webshop clipextensions.be. Een webshop met een niche product dat

toen ik ermee begon, nog helemaal niet bekend was in Vlaanderen

en Nederland.

Sinds 2008 is er veel veranderd in de wereld van ecommerce. 2014

en 2015 waren moeilijke jaren, ik heb veel moeten veranderen, leren

en proberen, met vallen en opstaan. Via dit ebook wil ik jullie zo

goed mogelijk op weg helpen met je (toekomstige) webshop en je

tips geven die ervoor zorgen dat je webshop niet in een zwart gat

terechtkomt. Veel leesplezier.

“If you don't build your dream,
someone else will hire you
to help them build theirs”

Eerst en vooral wil ik je bedanken voor het downloaden van mijn e

book! Je overweegt blijkbaar om een webshop te beginnen en de

stap naar het ondernemerschap te zetten. Je zet iets in gang, creëert

en overtuigt. Je gelooft in jezelf en bent bereid je vrije tijd op te

offeren voor je droom. Dat is heel wat om trots op te zijn. 

http://www.clipextensions.be/


Brainstormen over een product heb ik gedurende een tweetal jaar

gedaan. Ik wou ondernemen en dan liefst via een eigen webshop. Ik

heb alles overwogen waar ik enige affiniteit mee heb. Van kleding tot

makeup, huisdierenmateriaal en interieur spullen. Toen ik in het

najaar van 2008 in video's van Amerikaanse youtubers clip in

extensions zag, een systeem om tijdelijk je haar te verlengen, heb ik

voor mezelf een setje besteld bij een webshop in de UK.

Ik had helemaal de verkeerde kleur gekozen en plaatste mijn

extensions op een tweedehandssite. Ik kreeg meteen tientallen mails

van vrouwen met de vraag of ik ook aan andere kleuren kon komen.

Zelfs van mannen die dit cadeau wilden doen aan hun vrouw. Sure,

why not? Ik maakte een lijst met emailadressen, gewenste kleur en

lengte en we maakten er een soort van groepsorder van. Ik bestelde

een nieuwe set voor mezelf en een vijfentwintigtal voor mijn “klanten”.

De setjes verkocht ik door met een klein beetje winst, ik noemde het

een introductieprijs. Mond op mond reclame deed de rest en bij mijn

leverancier kreeg ik een groothandelprijs waardoor ik mijn winstmarge

kon verhogen. Met de winst kocht ik voorraad en zo kwam ook de

oplossing voor het probleem met de vele retouren. Mensen uit het

hele land en uit het buitenland kwamen langs voor advies en met die

laagdrempelige en persoonlijke aanpak onderscheidde ik me van mijn

eerste concurrenten.
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Je product
De redenen om een webshop te beginnen kunnen verschillen van

een extra inkomen willen genereren van thuis uit, een nuttige

bezigheid hebben naast je studie of (parttime) job of om je

zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Behalve in het laatste geval zul

je bijna altijd op zoek moeten naar een product om in je webshop te

verkopen. Je product is de kern van je webshop en het vergt wel dat

denk en rekenwerk om een geschikt product te vinden om te gaan

verkopen. Je shop mag er nog zo mooi en professioneel uitzien, als

het product niet aanslaat komt er al snel een einde aan je online

verhaal.

Producten inkopen doe je via een groothandel, die kun je

bijvoorbeeld vinden in de gouden gids (online). Voor de meeste

veelvoorkomende producten zoals kleding, sieraden en geschenken

zul je groothandels vinden in eigen land of binnen Europa.

Nicheproducten of gadgets zul je eerder moeten invoeren vanuit Azië

of Amerika. Op Alibaba staan ontzettend veel producten met de

prijzen erbij en de verkopers zijn heel behulpzaam als je vragen hebt.

Zowel binnen als buiten Europa zul je enkel met een btw nummer

kunnen inkopen. Meestal dien je ook een bepaald minimum

bestelbedrag te halen om te kunnen inkopen.

Inkopen vanuit Azië kan goedkoper lijken maar hou er rekening mee

dat hier altijd nog invoerrechten bovenop komen. Ook de

vrachtkosten zijn vaak duurder en je bestelling kan soms wel

wekenlang onderweg zijn. Je kan het bedrag van de invoerrechten,

btw en inklaringskosten online berekenen op invoercalculator.be voor

België en invoerkosten.nl voor Nederland.

http://invoerkosten.nl/


Now it's up to you!
Het zou zomaar even kunnen dat jij ook ineens toevallig een geschikt

product tegenkomt om te gaan verkopen. Denk niet dat iedereen

inmiddels zo vertrouwd is met online bestellen dat mensen alles wat ze

in Amerikaanse video's zien verschijnen wel zelf gaan bestellen in

Amerika. De meesten geven nog steeds de voorkeur aan

Nederlandstalige webshops uit eigen land. De verzending gaat sneller,

de kosten zijn lager en je hoeft geen douanekosten te betalen. In de

zoektocht naar opkomende trendproducten kunnen Google Trends en

Amazon BestSellers een goede hulp voor je zijn.



Je prijszetting
Je prijsbepaling begint bij de inkoopprijs van je product.

Vanzelfsprekend zal jij als beginnende webshop, die eerder in kleine

aantallen gaat inkopen, niet aan dezelfde prijs kunnen inkopen als je

concurrenten. Bovenop je inkoopprijs komen nog verzendkosten,

invoerrechten en kosten voor het verpakken van je producten. Deze

kosten moeten allemaal doorgerekend worden aan je klant.

Een gezonde winstmarge hangt af van je product maar over het

algemeen is je verkoopprijs (exclusief btw) de inkoopprijs maal

twee. Met luxeproducten zit het anders en kun je hogere winstmarges

hanteren. Maak je zelf de producten voor  je webshop, bijvoorbeeld

sieraden, gebreide mutsen of gehaakte kussens, dan zul je je uurloon

in de verkoopprijs moeten verrekenen. Bovenop je winst en de kost

van je materialen natuurlijk.

Wanneer je een exclusief product verkoopt kan het voorkomen dat

andere webshops of fysieke winkels jouw producten willen gaan

verkopen. Hoewel je hier meer door gaat verkopen moet je je wel

afvragen of het de moeite loont om 50% van je winst af te staan, want

de winkels willen natuurlijk ook een graantje meepikken.

Vaak komt je verkoopprijs een stuk duurder uit dan je concurrenten

die al een gevestigde waarde zijn op de markt. Laat je niet verleiden

je prijs te verlagen en zo de strijd met de concurrent aan te gaan.

Vergelijk jezelf niet met bedrijven als bol.com die al jaren meedraaien

maar probeer op een andere manier je klant te overtuigen. Meer

daarover later in het hoofdstuk over marketing.



In 2012 kwamen mijn eerste echte concurrenten. Ze zaten een stuk

onder mijn prijs en hadden hetzelfde systeem en product maar van

een andere oorsprong. Dat en een doordacht ondernemingsplan

maakte dat ze een streepje voor hadden op mij.

Ik ging op zoek naar een betaalbaar alternatief om mijn klanten aan te

bieden, zodat ze niet hoefden over te stappen naar mijn goedkopere

collega's. Ik kocht stalen bij tientallen Aziatische leveranciers en

hoewel ik nooit overtuigd was door de kwaliteit en duurzaamheid van

het product plaatste ik het toch in mijn webshop. Ik had de

goedkoopste extensions uit de Benelux maar raad eens welke

extensions beter verkochten? De cheap ass Aziatische extensions of

de duurzame Europese? Ik heb een ander publiek dan mijn

concurrenten en 2012 werd ondanks die concurrentie een topjaar.

Personal story



Tijd om online te gaan
Je hebt je product gevonden, een mooie prijs los kunnen pingelen bij

je leverancier en in grote lijnen een beeld voor je van hoe je webshop

er moet gaan uitzien. Maar hoe ga je hiermee van start? Laat je je

webshop maken door een bedrijf of gaat een collega of klasgenoot er

eentje voor je in elkaar flansen?

Op fora waar webwinkeliers samenkomen lees je vaak over de

enorme bedragen die men heeft betaald voor het maken van een

webshop met Magento. 5.00010.000 euro is geen uitzondering voor

een op maat gemaakte webshop en dan zijn er nog de maandelijkse

kosten van 5001000 euro.

Je kan ook met WooCommerce aan de slag, dat is een gratis plugin

voor het blogplatform Wordpress. Mocht je nog geen blog hebben via

Wordpress.org dan zul je een hostingpakket moeten huren om je shop

(en eventueel blog) te hosten. In principe ben je dan voor zo'n 150

euro per jaar geïnstalleerd, maar hou er wel rekening mee dat je nog

een thema zult moeten aankopen en wat extra (betalende) plugins om

je shop helemaal naar wens te maken.

Daarnaast zijn er ook de webshops onder licentie zoals

mijnwebwinkel en ccvshop. Hierbij betaal je een kleine honderd

euro per kwartaal voor het gebruik van de webshop en gebruik je één

van de bestaande thema's als layout voor je shop.

Mijn advies is dat je van start gaat met een webshop onder licentie en

het thema laat personaliseren. Dit kan door een webdesigner of je kan

iemand via ccvshop of mijnwebwinkel zelf inhuren om dit voor je te

doen. Dit kost je éénmalig een paar honderd euro en dan ziet je shop

er toch net even iets anders uit dan die van je concurrenten.



De overzichtelijke beheeromgeving van CCVshop

Het kan verleidelijk zijn om je online shop helemaal vol te stouwen met

allerlei “relevante” producten. Meestal is het aantal toe te voegen

producten in je webshoppakket immers onbeperkt en wil je geen

kansen laten liggen. Zelf begon ik in 2011 een tweede webshop met

sieraden en al snel kwam er ook makeup bij. Twee webshops beheren

én promoten kost enorm veel tijd en dus voegde ik mijn webshops

samen.

Ik ging nieuwe trendproducten invoeren uit Korea en verkopen in mijn

webshop. De verkoopcijfers waren wel oké maar het liep niet storm

zoals met mijn eerste niche product. Na een jaar begon ik me af te

vragen wat de toegevoegde waarde eigenlijk was van de verkoop van

makeup in een hairextensions webshop. Het één deed het ander niet

beter verkopen en ik wou van mijn webshop geen bazaar maken met

kassakoopjes. Back to basics maar weer.

Personal story



Online marketing
Je webshop staat inmiddels online, je hebt een link op je

facebookprofiel gezet en nu is het wachten op die eerste bestelling.

De kans is groot dat die van een bekende komt, als support. Maar je

hebt natuurlijk échte klanten nodig die je product kopen omdat het ze

aanspreekt en niet omdat jij het bent.

Als die eerste echte verkopen uitblijven ga je aan alles twijfelen.

Misschien ziet je webshop er toch niet professioneel genoeg uit of is

je product wel te duur. De reden ligt echter bij het feit dat niemand je

webshop kent en dat hij niet naar voren komt in de zoekmachines.

Tijd om je te gaan verdiepen in online marketing en SEO.

Een product aan de man brengen is online nog een stuk moeilijker

dan in real life. De klant kan zich moeilijker een beeld vormen van de

persoon achter de webshop, kan de producten niet bekijken en

uitproberen en daarnaast staan sommige consumenten nog steeds

wantrouwig tegenover online winkelen.

Geef vertrouwen
 Zorg dat mensen makkelijk contact met je kunnen opnemen. Dat kan

 het beste via een chatfunctie maar ook je telefoonnummer op de

 website vermelden straalt vertrouwen uit. Maak eventueel een “over

 ons” pagina aan en vertel het verhaal achter je webshop. Zorg er ook

 voor dat er een contactpagina op je webshop staat die makkelijk te

 vinden is en vul daar je adresgegevens, telefoonnummer en e

 mailadres in. Een contactformulier mag hier ook niet ontbreken, dat is

 vooral handig voor mobiele apparaten waar geen emailprogramma

 staat ingesteld.



Mooie foto's en teksten
Mensen zijn erg visueel ingesteld dus zorg voor mooie, grote en

duidelijke productfoto's. Volg een cursus productfotografie of

overweeg om het maken van je productfoto's uit te besteden.

Daarnaast is een mooi verkooppraatje ook erg belangrijk. Nog te vaak

zie ik op webshops slechts wat algemene productinfo zoals de kleur

en afmetingen van een product. Verdiep je in copywriting en schrijf

voor elk product een aanlokkelijke tekst waarbij de klant zich gaat

voorstellen dat hij het product al in handen heeft.  

Vermijd keuzestress
 Verder is ook de indeling van je webshop

 belangrijk in het overtuigingsproces. Elk product moet binnen

 maximum 5 klikken gevonden kunnen worden. Zorg dus dat je de

 producten in meest logische categorie plaatst en plaats ook een

 zoekbalk op een duidelijk zichtbare plaats. Plaats op de homepage

 van je webshop niet teveel producten, hou het bij de bestsellers en de

 nieuwste 5 producten. Zo voorkom je keuzestress bij de klant en help

 je hem als het ware de juiste beslissing te maken.



SEA en SEO
Hoe vaak klik jij op de zoekresultaten helemaal bovenaan in Google, die

met een geel kadertje en ADV ervoor? Een grootschalig onderzoek in de

UK heeft uitgewezen dat amper 6% van de surfers op betaalde

zoekresultaten klikt.

SEA
Search Engine Advertising of SEA geeft je de mogelijkheid om boven

alle andere zoekresultaten te staan. Bij SEA is het enorm belangrijk

om de juiste zoekwoorden te gebruiken voor je campagne, want je

betaalt per klik. Stel dat ik voor mijn webshop als zoekwoord

extensions ingeef, dan ga ik veel mensen teleurstellen want ik verkoop

maar één specifieke soort extensions. Het hoge aantal kliks zal zich

dus niet vertalen in bestellingen, wat de Adwords campagne niet

rendabel zou maken.

Betalen om bovenaan te staan in Google heb ik nooit gedaan. De

reden daarvoor is dat Adwords campagnes steeds duurder worden en

inmiddels zo goed als onbetaalbaar geworden zijn voor kleine

webshops. Grote bedrijven als Zalando en H&M bijvoorbeeld hebben

een maandelijks budget van een paar honderdduizend euro om te

investeren in zoekwoorden als bijvoorbeeld zomerjurkjes of

ballerina's. 

SEO
Seo staat voor Search Engine Optimization en houdt in dat je je website

zo hoog mogelijk in de zoekresultaten laat verschijnen zonder ervoor te

betalen. Seo bestaat voornamelijk uit linkbuilding en copywriting, al komt

er ook wat technische kennis bij kijken om je website zo goed mogelijk

vindbaar te maken. 



Het nadeel van seo is dat er veel tijd kan over gaan tot je werkelijk

resultaat gaat zien van je inspanningen. Het vraagt ook heel wat meer

werk in tegenstelling tot sea waarbij je enkel met

zoekwoordcampagnes gaat werken.

Google werkt haar algoritmes voortdurend bij en streeft ernaar de

gebruikers te voorzien van informatie die voor hen zo relevant mogelijk

is. Een onnatuurlijk aantal keywords in een tekst of gekochte links

kunnen je strafpunten bezorgen, zorg dus dat je in de eerste plaats

schrijft voor mensen en niet voor Google. Verzamel links op een

natuurlijke manier en wees actief op social media.

Onmisbare (gratis) tools voor je webshop
Google stelt een aantal onmisbare tools voor je webshop gratis ter

beschikking: Google Analytics, Google Search Console en de Google

Keyword Planner.

Met Google Analytics kom je te weten waar je bezoekers vandaan

komen, hoe lang ze op je website zijn gebleven en welke producten ze

hebben bekeken. Wanneer je gebruikmaakt van een webshop onder

licentie dan hoef je vaak alleen maar een Google Analytics account aan

te maken en de code die je daar krijgt te plakken in een speciaal vakje

ergens in de instellingen van je webshop. 24 uur later zie je een

overzicht van je bezoekers van die dag.

Met Search Console kun je zien hoe hoog je staat in Google op

bepaalde zoektermen en hoeveel procent er doorklikt naar je webshop.

Een enorm onderschatte mogelijkheid van Google Webmaster tools is

fetchen als Google. Kort gezegd kun je hiermee zelf manueel elke

pagina en zelfs elk product aanmelden bij Google en vrijwel meteen

verschijn je in de zoekresultaten. Anders is het wachten tot Google eens

op je website langskomt en dat kan gerust enkele weken duren.



De Keyword Planner is eigenlijk bedoeld om inspiratie op te doen voor

Adwords campagnes.  Je kan met de Keyword Planner zien hoe vaak er

gezocht wordt op een bepaald zoekwoord in een ingestelde regio. Die

informatie kun je dan weer gebruiken in de content van je productpagina's

bijvoorbeeld.

Personal story

Ik heb aan den lijve ondervonden hoe belangrijk Google is voor een

webshop. Tot na de grote Penguin en Panda updates van Google

maakte ik geen gebruik van Analytics of andere tools. Ik werkte

gevoelsmatig en had daar alle vertrouwen in, het ging immers al jaren

goed.

Tot in 2014 de verkoopcijfers daalden en 2015 zelfs een complete ramp

werd. Ik ben lang in de veronderstelling geweest dat de hype rondom

mijn product gewoon over was en het tijd was om iets nieuws te zoeken.

En toen ging de wereld van SEO voor me open. Maandenlang verdiepte

ik me in deze tak van online marketing en met succes. Inmiddels staat

mijn webshop helemaal bovenaan in de Belgische zoekresultaten. 



Door goede zoekmachine optimalisatie verkrijg je heel wat gratis bezoekers.



Andere verkoopkanalen
Mochten al je klanten alleen maar via Google komen dan zou je wel heel

veel bezoekers nodig hebben om je webwinkel winstgevend te laten zijn.

Het percentage bezoekers via Google en andere zoekmachines zal

hoger zijn bij specifieke producten die men maar af en toe koopt zoals

bijvoorbeeld grasmaaiers of tuintafels. Verkoop je kleding, decoratie of

andere hebbedingetjes dan zijn er gelukkig nog heel wat andere

manieren om je producten aan de man te brengen.

Een makkelijke manier om extra verkopen te genereren is via

zoekertjessites zoals kapaza, marktplaats of 2dehands. Hoewel de

bezoekers van die sites meestal op zoek zijn naar tweedehands spullen

loont het toch de moeite om er als webshop te adverteren. De reden

daarvoor is dat mensen die bijvoorbeeld op Marktplaats aan het zoeken

zijn zich al in de “aankoopmodus” bevinden, terwijl bezoekers die via

Google op je webshop terechtkomen vaak nog niet meteen of zelfs

helemaal niet van plan zijn om iets te gaan bestellen.

Experimenteer op zoekertjessites met aanlokkelijke teksten, hier werken

woorden zoals voordelig of goedkoop beter dan waar dan ook. Als je in

de mogelijkheid bent om geïnteresseerden bij je thuis te ontvangen, doe

dat dan. Het persoonlijke en laagdrempelige wordt bij bezoekers van

tweedehandssites erg op prijs gesteld.

Je kan je webshop ook laten vermelden op verzamelsites zoals Beslist,

Flavourites of Fashionchick. Deze websites hebben een enorm bereik

en kunnen dagelijks nieuwe klanten naar je webshop doorsturen. 



Nog een manier om je producten (subtiel) aan de man te brengen is

door actief te zijn op fora die aansluiten bij de producten die je verkoopt.

Je kan beter niet lopen spammen want dan word je binnen de kortste

keren gebannen. Wees behulpzaam, antwoord op vragen en deel je

kennis over de producten die je verkoopt. Een link in je handtekening

zal voldoende zijn om hier en daar wat extra verkopen te genereren.

Offline adverteren als online bedrijf schijnt steeds minder effectief te

zijn. Op webwinkel fora worden wel eens ervaringen gedeeld over

adverteren in een blad of magazine. Zelfs bladen met een hoge oplage

blijken nauwelijks voor extra bezoekers te zorgen, laat staan verkopen.

Toch doen grote webshops het wel, bijvoorbeeld Zalando met de

bekende reclames op televisie.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog social media. Je kan er adverteren,

content delen, winacties organiseren,... Maar niet elk social media

kanaal zal evenveel nieuwe klanten opleveren. Op Instagram zijn

bijvoorbeeld vooral jongeren tussen 15 en 19 jaar actief (58% van het

totale aantal gebruikers) terwijl Pinterest vooral bezocht wordt door 20

39 jarigen. Waar je het beste kan op inzetten hangt dus vooral af van je

doelpubliek.

Personal story

Zelf heb ik in de beginjaren ook geëxperimenteerd met offline reclame

voor mijn webshop. Bij een bestelling ging een flyer met een

kortingcode en ik heb ook wel eens pennen laten bedrukken, beide met

tegenvallende resultaten.



Adverteren op kapaza, 2dehands en marktplaats daarentegen zorgde

vanaf het begin voor veel verkopen. Ik plaatste eerst dagelijks al mijn

zoekertjes opnieuw bovenaan, nu doe ik dat ongeveer om de twee

weken. Altijd leidt dat tot enkele mailtjes van geïnteresseerden, die hoef

je dan alleen nog maar even te overtuigen.



Verzending en partners
Hoe leuk is het om pakketjes voor je eerste klanten in te pakken? Je

gaat zo nauwkeurig mogelijk te werk, een leuk briefje of kaartje erbij en

dan zo snel mogelijk het pakje naar het postkantoor brengen. Wanneer

je echter tientallen pakketjes per dag verstuurt is het misschien

interessanter om de tijd die je kwijt bent aan het inpakken van pakketjes

nuttiger te besteden, bijvoorbeeld door actief te zijn op social media of

advertenties te plaatsen op zoekertjessites. Wanneer de aankoop reeds

gebeurd is verdien jij er namelijk niets meer aan en time is money.

Met de massale opkomst van webshops ontstonden er bedrijven die

werk uit handen nemen van webwinkeliers. Misschien heb je wel eens

van fulfilment gehoord. Fulfilment bedrijven verzorgen het logistieke

onderdeel van webshops, van het ontvangen en controleren van

binnengekomen leveringen, het opslaan van je producten tot natuurlijk

het inpakken en verzenden. Fulfilment kan interessant voor je zijn

wanneer je een paar honderd pakketjes of meer per maand verstuurt.

Natuurlijk heeft fulfilment een prijskaartje, maar als je je bedenkt

hoeveel tijd je bespaart verdient het zich zeker terug. Bedenk je

bijvoorbeeld dat je niet meer de hele dag thuis of op kantoor hoeft te zijn

om leveringen te ontvangen, je geen opslagruimte voor je producten en

voor het verpakkingsmateriaal meer moet voorzien, je zelf geen

pakketjes meer moet inpakken én aanschuiven in het postkantoor en

geen traceernummers meer moet doormailen naar je klanten. Ook  van

eventuele retourzendingen hoef je je niks aan te trekken. 



Is je webshop nog in de opstartfase of verstuur je misschien maar

enkele pakketjes per week, dan is er nog een alternatief voor fulfilment

wat je toch een hoop tijd kan besparen. Sendcloud bijvoorbeeld,

hiermee sla je een aantal stappen in het klaarmaken van je pakketjes

over. Met de Sendcloud app kun je rechtstreeks verzendlabels printen,

je hoeft dan geen adresgegevens meer over te typen naar de

verzendtool van Bpost of PostNL. Vervolgens wordt de klant

automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat zijn of haar pakketje

onderweg is en wordt er een track and trace code verstuurd. Het enige

wat jij nog hoeft te doen is het pakketje naar het postkantoor brengen.

Doordat Sendcloud contracten heeft met pakketdiensten bespaar je ook

nog eens op de verzendkosten en hoe meer pakketjes je verstuurt hoe

goedkoper het verzenden wordt.

Personal story

Over fulfilment hoorde ik pas ergens in 2014, toen het met mijn eigen

webshop minder goed ging en het uitbesteden van verzendingen

eventjes niet aan de orde was. Toen lag het vereiste minimum aantal

zendingen per maand ook een stuk hoger dan nu, net zoals de prijzen. 

Omdat ik wekelijks enkele klanten over de vloer krijg dien ik zelf

voldoende voorraad te hebben. Daarom is Sendcloud voor mij

interessanter dan fulfilment. Toch kriebelt het soms om een tweede

webshop op te starten en dan zou het uitbesteden van verzendingen wel

eens aan de orde kunnen zijn om tijd en geld te besparen.



Aftercare en klantenbinding
Naast een goed product verkopen wil je als webshop ook een

uitstekende service bieden want een tevreden klant is een terugkerende

klant. Uit onderzoek blijkt dat 68% van de klanten die overstapten op een

ander merk dat deden omdat ze ontevreden waren over de service,

tegenover slechts 14% die ontevreden was over het aangekochte

product. Daarom investeren steeds meer bedrijven in

loyaliteitsprogramma's. Dat zijn stappenplannen die zich richten op het

binden van bestaande klanten, in plaats van zich steeds maar te richten

op het vinden van nieuwe klanten. Dergelijke loyaliteitsprogramma's

kosten veel geld, maar dat betekent niet dat je als kleinere webshop

geen stappenplan kan maken om klanten te binden.

1. Wees persoonlijk
Heel belangrijk bij kleine webshops is dat je niet gaat doen alsof er een

hele klantenservice de ganse dag mailtjes zit te beantwoorden. Je ziet op

een website wel eens een stockfoto van zo'n glimlachende dame met

een headset. Beter is een “over ons” pagina met een foto van jou en een

verhaal over het hoe en waarom van je webshop. Van daaruit kun je het

persoonlijke aspect verder doortrekken door je mails af te sluiten met je

naam en een persoonlijk, handgeschreven kaartje bij de bestelling te

doen.

2. Benut de bevestigingspagina
Nadat de klant een bestelling heeft afgehandeld krijgt hij een pagina te

zien met de melding dat zijn bestelling goed is doorgekomen en in

behandeling genomen wordt. Je kan die pagina optimaal benutten door

ervoor te zorgen dat je klant je website met een positief gevoel verlaat.

Een mooi voorbeeld is de wachttherapie van Coolblue.



De bevestigingspagina van mijn webshop

3. Houd contact
 Een paar dagen nadat je klant de bestelling heeft ontvangen kun je eens

 polsen naar de tevredenheid via een telefoontje of mailtje. Je kan de

 klant ook vragen het product te reviewen in ruil voor bijvoorbeeld een

 kortingcode.

4. Geef aanvullende informatie
Om ervoor te zorgen dat je klant na de aankoop nog eens aan je denkt

kun je hem of haar voorzien van aanvullende informatie of tips. Als je

bijvoorbeeld lederen handtassen verkoopt kun je tips geven om het leder

mooi te houden.



5. Gebruik retargeting

Via Facebook advertising kun je je bestaande klanten opnieuw

benaderen. Stel dat je bijvoorbeeld huidverzorgingproducten verkoopt

waar je een maand mee doet, dan kan het handig zijn om je klant eraan

te herinneren dat haar product bijna leeg is. Gooi je er ook nog een leuke

korting tegenaan dan is de kans groot dat de klant opnieuw bij jou

bestelt.

Personal story

Wat betreft terugkerende klanten is de degelijkheid van mijn product

eigenlijk een dwarsboom. Vaak zie ik klanten pas na 23 jaar terug

omdat hun extensions dan pas achteruitgaan en aan vervanging toe zijn.

In een wegwerpmaatschappij is dat geen voordeel, anderzijds zijn er nog

genoeg mensen die willen investeren in kwaliteit.

Om mijn klanten te binden en meer vertrouwen te geven ben ik een blog

gestart. Eerst los van de webshop en nu heb ik er ook eentje die

verbonden is aan de shop. In een blog kun je veel meer info kwijt dan op

de productpagina en het is ook nog eens goed voor de vindbaarheid van

je webshop. 



Klaar voor de toekomst
Webwinkels in 2016 zijn niet meer hetzelfde als in 2008 en het ziet

ernaar uit dat er tegen 2020 nog heel wat veranderingen zullen

plaatsvinden. Online shoppen moet net zo makkelijk en snel worden als

een stenen winkel bezoeken en de grote online shops als Amazon en

Bol.com zijn goed op weg. Deze grote spelers op de markt verhogen de

verwachtingen van de consument en kleine webshops kunnen maar

beter voorbereid zijn voor de toekomst.

Volgens experts hebben we nog een lange weg te gaan. Ecommerce

staat nog steeds in zijn kinderschoenen en zeker in landen als België en

Nederland ziet het er niet meteen naar uit dat we straks al pakketjes

geleverd zullen krijgen met drones. Maar we gaan wel een andere toer

op, zowel wat betreft online marketing strategie, service en webdesign.

Content marketing
Content is king, wie een beetje thuis is in het online gebeuren zal al wel

gelezen hebben dat content marketing de toekomst is. Klassieke reclame

door de strot van consumenten rammen heeft steeds minder effect. Je

kan je beter als expert in je vak profileren en mensen voorzien van

degelijke informatie, zowel in de productbeschrijvingen als via een blog

op je webshop. Een blog zorgt voor steeds nieuwe content, waardoor

Google je website zal aanzien als een actieve website, wat dan weer de

rankings ten goede komt. Bovendien kan informatieve content de

conversiepercentages verdubbelen.



Verkopen op andere webshops
Voor winkeliers die nog geen eigen webshop hebben of voor eigenaars

van webshops die mee willen profiteren van de bekendheid van grote

shops is er de mogelijkheid om spullen te verkopen op bijvoorbeeld

Bol.com. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan vast: tussen de 5 en

de 20% van de verkoopprijs. Bol zorgt er dan voor dat je na 4 weken je

geld ontvangt. Verwacht wordt dat dit soort samenwerkingen tussen

webshops steeds vaker zullen gaan gebeuren in de toekomst.

Same day delivery
Een paar jaar geleden mocht je nog blij zijn als je pakketje binnen 23

werkdagen geleverd werd, nu is levering op zondag al heel normaal. En

we gaan nog een stapje verder want de mogelijkheid om je bestelling nog

dezelfde dag te laten leveren bestaat nu al. Binnenkort zal het heel

normaal zijn om je bestelling 's morgens te plaatsen en 's avonds al in

huis te hebben. 



Bestellen in één klik

Twee van de drie verlaten winkelmandjes is te wijten aan de snelheid of

kosten van de levering. Met same day delivery los je alvast een

belangrijke oorzaak van negatieve reviews op.

Bij grote webshops is het mogelijk om een artikel dat al eens eerder

besteld werd in 1 klik opnieuw te bestellen. Oneclick buying werd in 2000

al door Amazon gepatenteerd en deze service is inmiddels ook naar

kleinere webshops uitgebreid. Nu zo'n 60% van alle bezoekers mobiele

surfers zijn maar slechts 15% van de bestellingen vanaf mobiele

apparaten gedaan worden is duidelijk dat het schoentje wringt bij de

langdradige bestel en login procedures.

Inmiddels zou je webshop dus al een responsive design moeten hebben

zodat mobiele gebruikers makkelijk kunnen navigeren. Wat same day

delivery betreft is het voor kleinere webshops die niet met fulfilment

werken voorlopig nog een grote extra kost maar hou het wel in de gaten,

misschien kun je je concurrenten voor zijn op dat vlak.

En doe je nog niet aan content marketing? Dan kun je maar beter

vandaag nog een blog aan je webshop koppelen want content is king.

Nawoord
Bedankt voor het downloaden en lezen van mijn ebook. Ik hoop dat je er

handige tips en ideeën hebt uitgehaald voor je toekomstige webshop of

mocht je al een webshop hebben, dat dit ebook je dan een aantal dingen

heeft kunnen bijbrengen. Mocht je nog vragen hebben aarzel dan niet om

ze te stellen, ik help graag waar mogelijk.

Voor zoekmachine optimalisatie, content marketing en email marketing kun

je me contacteren via bianca@seowest.be


