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Hallo nieuwe wereld!

Online op zoek naar
businesspotentieel

D

igitalisering heeft
de manier waarop
consumenten producten
kopen radicaal veranderd,
met als gevolg een veranderde
bedrijfsdynamiek en een volledig
nieuw zakelijk landschap.
Consumenten willen altijd en overal
toegang hebben tot producten, en
handelaars wenden zich steeds meer
tot technologische innovaties om
meer klanten aan te trekken.
Het is een echte jungle daarbuiten
en technologie is de sleutel om het
tegen de grote jongens te kunnen
opnemen.

Hoewel sommige kleine handelaars
ervan overtuigd zijn dat ze
onvoldoende kunnen concurreren,
is het in werkelijkheid zo dat kleine
en middelgrote ondernemingen
(kmo's) met de juiste steun en
gebruiksvriendelijke technologieën in
een dynamische marktomgeving een
eigen plek kunnen veroveren.
Handelaars krijgen de mogelijkheid
om hun bedrijf aan te passen aan de
digitale wereld en klanten aangename
ervaringen te bieden.

Technologie dicht de kloof tussen de
consument en handelaar en zorgt
zowel online als oline voor betere
winkelervaringen.

Dit eBook biedt een uitgebreid
overzicht van het huidige ecosysteem
en de trends van het moderne winkelen.
Als je jouw eigen e-commercewebsite
wilt starten of meer te weten wilt
komen over hoe je in de huidige
marktomgeving kunt groeien, dan is
deze gids zeker iets voor jou.

Innovatie is nu toegankelijker
dan ooit, wat zorgt voor een
evenwichtiger speelveld en een
groeiend concurrentievermogen
tussen handelaars van alle groottes.

Je leert hoe je de producten kiest
die je zult verkopen, hoe je het juiste
webshopplatform selecteert, hoe je
een groot publiek kunt bereiken en
nog veel meer...

Deinitie van e-commerce
E-commerce is elke transactie van producten en
diensten via het internet.

De nieuwe wetten
van de retail jungle

T

ijdens het laatste decennium
is de manier waarop
producten en diensten
verkocht worden spectaculair
veranderd. Het model van een winkel
in een belangrijke straat heeft het
onderspit moeten delven voor een
lexibelere e-commerce-aanpak.

Tegenwoordig gaat het niet meer om
overleving van de sterkste, maar om
overleving van de meest lexibele.

Het is een schaalbaar, lexibel model
dat zorgt voor toenemende online
verkoopcijfers en bedrijven onder
druk zet om een meer vindingrijke
en digitale strategie toe te passen.
Technologie werd vroeger alleen
gebruikt ter ondersteuning van de
back-endoperaties en om kosten te
beperken, maar vandaag is het een
cruciaal concurrentievoordeel.

Grote bedrijven die voordien
handel dreven op basis van unieke
concurrentievoordelen zoals gemak

Zonder een doordachte
omnichannelstrategie en een robuuste
online aanwezigheid is het voor een

Alleen maar naar een winkel kunnen
gaan is vandaag gewoon niet meer
voldoende voor de consument, en dat
is ook de handelaars opgevallen!
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en ligging, zagen die voordelen
in rook opgaan door de opkomst
van e-commerce. Iedereen kan nu
immers concurreren zonder eerst
grote instapobstakels te moeten
overwinnen.
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Sinds de eerste online verkoop van 11 augustus 1994
kende e-commerce een explosieve wereldwijde groei
– en die gaat niet snel afremmen. Volgens eMarketer
zal de wereldwijde e-commerce in 2020 goed zijn voor
meer dan 27 biljoen dollar.

handelaar evenwel enorm moeilijk
om klanten aan te trekken en daarna
ook te behouden. De volgende jaren
zijn gericht op het focussen op de
ervaring van de klant, ondersteund
door analyses, optimalisatie en
personalisatie.
Hoe kan je lexibel zijn in het
veranderende zakelijke ecosysteem?
Klaarblijkelijk gaat het vandaag de dag
steeds minder over de producten en
diensten die we kopen en steeds meer
over een persoonlijke ervaring die
doorheen alle kanalen consistent is.
Uit een onderzoek van KPMG is
gebleken dat tegen 2020 niet
langer 'prijs en product' maar
'klantenervaring' de belangrijkste
onderscheidende factor voor een
merk zal zijn. Handelaars die een

vlotte omnichannel-winkelervaring
aanreiken die een perfecte combinatie
van online en oline shoppen vormt,
zullen het in de toekomst erg goed
doen.
Een eiciënt betalingssysteem, een
POS en een e-commercewinkel
zijn de hoofdbestanddelen van een
geslaagde alles-in-éénstrategie, waar
online en oline harmonieus naast
elkaar bestaan en de consumenten de
lexibele klantenervaring krijgen waar
zij naar op zoek zijn.
Het grote voordeel van een holistische
aanpak is dat continu winkelen – en
een continue verkoop – mogelijk
worden. Om dit te kunnen bereiken,
hebben handelaars echter een
samenhangend systeem nodig dat
gekoppeld is aan de juiste technologie.

Tegenwoordig
gaat het niet
meer om
overleving van
de sterkste, maar
om overleving
van de meest
lexibele.
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De veranderende
consument

M

oderne consumenten
zijn meer dan ooit
geconnecteerd en
kiezen vaak voor nieuwe
manieren om producten en diensten
aan te kopen.
Ze willen elk element van hun
koopervaring kunnen controleren,
zoals waar en wanneer ze iets zullen
kopen of bestellen en hoe ze zullen
betalen. De ervaring komt steeds meer
op de eerste plaats.
Naarmate de consumentengewoontes
evolueren, moeten handelaars zich
daaraan aanpassen, en wel hierom:
Consumenten hebben meer nood
aan gemak
Digitalisering heeft geleid tot een
verschuiving in de houding ten opzichte
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van handelaars. Consumenten eisen
meer lexibiliteit en gemak wanneer ze
op zoek zijn naar goederen en diensten.
Consumenten nemen doordachtere
winkelbeslissingen
Het besluitvormingsproces is
fundamenteel gewijzigd. De manier
waarop consumenten producten
en diensten vinden, is nu heel wat
complexer en omvat verschillende
stappen en overwegingen.
Met de overdaad aan informatie die
zowel online als oline beschikbaar
is, is het nu moeilijker dan ooit om
klantentrouw te winnen. Het gaat
niet langer om één uitwisseling in een
winkel of zaak. Consumenten delen nu
hun mening met vrienden en volgers
via mond-tot-mondreclame, sociale
media en recensiewebsites.

De consument is vooral op zoek naar
een meer gepersonaliseerde ervaring.
Consumenten verwachten steeds
meer personalisatie
De moderne consument is
geconnecteerd en geïnformeerd, heeft
een overdaad aan keuze en erg hoge
verwachtingen.
Ze willen marketing, producten en
diensten die aanvoelen alsof ze voor
hen gemaakt zijn en willen dat die
beschikbaar zijn wanneer, waar en hoe
zij dat wensen. Handelaars hebben
het vandaag de dag in geen geval
makkelijk. Kiezen voor een klantgericht
e-commerceplatform dat kopers
een persoonlijke en georganiseerde
winkelervaring biedt, is echter
ongetwijfeld de snelste weg naar
succes.
Het hoeft dus geen verrassing te zijn
dat personalisatie de heilige graal is.
Mobiel shoppen zit in de lift
Bij het zoeken naar producten of
diensten gebruiken consumenten
bijna voortdurend hun mobiele
apparaten. Die trend is het gevolg van
een groeiende behoefte aan gemak
en onmiddellijke resultaten na een
enkele klik.

Het gebrek aan klantentrouw en de
toenemende handel wijzen erop dat
handelaars tal van mogelijkheden
hebben om zichzelf lokaal en
wereldwijd te positioneren. Voor
slimme handelaars is het internet een
hele nieuwe wereld die wacht om door
hen verkend te worden.

Omnichanneloplossing:

Nieuwe gebieden ontdekken
Omnichannel is een retailaanpak
via meerdere kanalen die
klanten een geïntegreerde
klantenervaring biedt, waar of
hoe ze ook winkelen.
Een modern, omnichannel traject
kan er als volgt uitzien:

1
2
3
4

De klant bekijkt een jurk op
haar smartphone.
Ze gaat naar de plaatselijke
winkel om de jurk te passen.
Die avond koopt ze de jurk in
twee verschillende kleuren
op de website.
Ze houdt er een, maar brengt
de andere naar een ander
iliaal van dezelfde winkel.

Succes in een jungle vol nieuwe consumenten
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De online businesswereld kan er reusachtig en angstaanjagend
uitzien, maar als het in vijf eenvoudige stappen wordt
opgedeeld, lijkt die al makkelijker te veroveren.
Hieronder vind je een kort overzicht van onze vijf stappen naar
succes en enkele handige tips over hoe je een zaak uitbouwt.
STAP

1

STAP

Bestudeer de markt om een
opportuniteit te vinden

Als je een goed platform hebt gekozen, zou het
makkelijk moeten zijn om een online winkel te
beginnen.
Maar het is niet omdat je een webshop kunt
opstarten, dat dit voor jou de juiste keuze is. Om
te beginnen zal je een marktonderzoek moeten
voeren en het traject van de consument moeten
bestuderen om het totaalbeeld te begrijpen.

STAP

3

2

Proiteren van de
opportuniteit met een
product dat zal verkopen

De merken die je aanbiedt, vormen de basis van
jouw bedrijf. Het gaat niet alleen om het kiezen
voor een digitale aanpak. Je moet jouw klanten
ook de producten en diensten aanbieden waar ze
naar op zoek zijn.
Je moet rekening houden met de interesse op de
markt, potentiële concurrentie en de vraag naar
een product, de USP's (Unique Selling Points)
van jouw bedrijf en hoe die stroken met jouw
algemene merkpositionering.

STAP

Websitevoorkomen/
webshop

4

Marketing

Wanneer je de markt bestudeerd hebt en
besloten hebt welke producten je zult verkopen,
moet je de juiste webshop en het geschikte
e-commerceplatform voor jouw zaak vinden.

Je marketingstrategie maakt een wezenlijk deel uit
van de promotie van jouw e-commercewinkel en is
cruciaal om je klantenbestand uit te bouwen.

Een goede webshop biedt een vlotte
winkelervaring en de omnichannelaanpak waar
consumenten naar op zoek zijn. Meer hierover kan
je op pagina 8 lezen.

Belangrijke punten waar je rekening mee moet
houden zijn het ontwerp en de structuur van je
website, het traject van de klant en tactieken
zoals Search Engine Optimisation (SEO),
e-mailmarketing, sociale media en analyses.

STAP

5

In vijf stappen naar
zakelijk succes
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Betalingen, verzendingen en
wetgeving

De betaaloplossing waarvoor je kiest, zal een erg belangrijke rol
innemen in het slagen of falen van jouw bedrijf.
Je moet kiezen voor een betrouwbare betalingsdienstaanbieder
die op de behoeften van jouw bedrijf afgestemd is. Je moet er
ook voor zorgen dat je de oplossingen aanreikt die jouw klanten
verkiezen, zoals betalen via kredietkaart, PayPal, Google Pay enz.
Daarnaast heb je een betrouwbare en kosteneiciënte
koeriersdienst nodig.

Stap 1

Bestudeer de
markt om een
opportuniteit
te vinden

E

en online winkel beginnen
houdt meer in dan alleen maar
je bestaande activiteiten te
kopiëren en online te plakken.
Je zult rekening moeten houden met
je producten, de marktvraag, de look
& feel van jouw winkel en nog heel wat
meer. Dit kan intimiderend zijn, maar
vergeet niet dat dit voor zowel jezelf als
jouw bedrijf een spannende tijd is.
Eerst moet je de markt en je product
bestuderen.
Welke stappen moet je ondernemen
als onderdeel van jouw onderzoek?
Vraag jezelf het volgende af:
 Hoe groot is de markt en hoe snel

groeit of krimpt hij?

 Zal jouw e-commercewinkel

gebaseerd zijn op doorverkoop
of witte producten, of verkoop je
gewoon jouw bestaande voorraad?
08
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 Moet je jouw branding bijwerken,

creëren, moderniseren of
aanpassen om een bepaald online
publiek aan te spreken?
 Hoe zal je de kosten voor levering
en verpakking aanpakken? Of zullen
de marges voldoende groot zijn om
de overstap naar het internet te
ondersteunen?
Eens je die vragen beantwoord hebt, is
het tijd om je marktgegevens onder de
loep te nemen.
Marktgegevens
Is er voldoende interesse op de
markt voor het type winkel, product
of dienst? Heeft een bepaalde
concurrent dermate veel voorsprong
dat de concurrentie een moeizame
strijd zal worden?
Ga op zoek naar vaktijdschriften,
onderzoekshubs, industrieverslagen

en andere relevante sites om meer
inzicht te krijgen in de algemene
toestand van jouw doelmarkt.
Doelpubliek
Je doelpubliek begrijpen vormt een
cruciaal onderdeel van je potentiële
succes. Je zult een proiel van jouw
publiek moeten opstellen, waarbij
je met de volgende zaken rekening
houdt:
 Wat is hun demograie (leeftijd,

locatie, geslacht enz.)? Wie zijn ze?

 Wat zijn hun voorkeuren wat jouw

sector betreft?

 Zijn ze erg geïnteresseerd in de

producten die je wilt verkopen?

 Hoeveel willen ze betalen?
 Welke productkenmerken

of winkeldiensten vinden zij
belangrijk?

Als je de antwoorden op die vragen
kent, zal dit je helpen om de
aanbiedingen van jouw winkel af te
stemmen op de behoeften van je
potentiële klanten en jouw kans op
succes te doen toenemen.
Concurrentieonderzoek
Tenzij je een volledig nieuw product of
een volkomen nieuwe dienstverlening
hebt uitgevonden, zal de concurrentie
waarschijnlijk hoog zijn. Het is nu
aan jou om jezelf en jouw winkel te
diferentiëren van de anderen en door
je concurrenten te gaan bestuderen, zal
je je van hen kunnen onderscheiden.

Overheidsdocumenten
en oiciële cijfers
kunnen je een idee
geven van de markt
in jouw speciieke
omgeving.

Denk even na over wat jou precies
anders maakt: waar ben je goed
in? Wat bied jij aan dat anders of
beter is? Hebben je concurrenten
tekortkomingen die jij kunt benutten?

Succes in een jungle vol nieuwe consumenten
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In vijf stappen naar een
topproduct
STAP Gebruik Google Trends

Stap 2

Proiteren van de
opportuniteit met
een product dat
zal verkopen

J

ouw producten vormen de basis
van je bedrijf. Door creatief
te zijn en jouw klanten een
exclusief merkaanbod voor te
schotelen, kan je veel marktaandacht
trekken.
Er komen heel wat factoren kijken bij
het kiezen van wat je wilt verkopen.
Om ze te kunnen verkopen, moeten
producten:
1. een probleem oplossen;
2. over unieke verkoopargumenten
beschikken;
3. passen bij jouw merk en de
positionering ervan.
Om in dit nieuwe businesstijdperk
te kunnen overleven, moet je
erachter komen hoe je klanten kunt
aantrekken en behouden.
10
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Als jij en je concurrenten bijvoorbeeld
gelijkaardige producten verkopen,
kan uit onderzoek blijken dat jouw
klanten producten online willen kopen
en daarna in een winkel willen kunnen
ophalen. In dat geval kan je ervoor
kiezen om een ‘click and collect’-dienst
als deel van jouw webaanbod aan te
bieden.
Onthoud altijd dat je jezelf kunt
onderscheiden door klanten een
unieke en gepersonaliseerde
winkelervaring te bieden.
Of je nu jouw oline winkel
wilt ondersteunen met een
e-commercewinkel of je nog niet op
de markt aanwezig bent maar online
wilt verkopen, het is altijd cruciaal voor
het succes van jouw onderneming om
je productaanbod juist te hebben.

1

STAP Probeer Google AdWords

om erachter te komen welke
producten ‘trending’ zijn of
populair aan het worden zijn.

2

Keyword Planner, een
handige tool om na te gaan
hoeveel mensen naar een
bepaald onderwerp zoeken
(bijvoorbeeld: zwarte schoenen)
en hoe hoog de concurrentie is.

STAP Bekijk online marktplaatsen

3

zoals Amazon of eBay om
te bekijken welke producten
mensen kopen. Dergelijke sites
hebben vaak pagina's met
bestsellers of populaire items
die je kunt bestuderen om
meer inzicht te krijgen in de
voorkeuren van de consument.

STAP Lees industrieverslagen

4

met de recentste statistieken,
trends en cijfers om te
begrijpen hoeveel vraag er is
naar jouw producten.

STAP Bezoek Pinterest, Instagram

5

en websites als Trend
Hunter of The Cool Hunter
om opkomende markten te
identiiceren.

Je hebt unieke verkoopargumenten nodig om
het succes waarop je hoopt te behalen. Bedenk
'wat' jouw bedrijf precies anders maakt dan alle
anderen en richt je daarop!

JOUW WEBSHOP-STARTERSKIT:
 Aanpasbaarheid en thema's:
een professionele webshop moet
verschillende thema's, meerdere
designtemplates en een makkelijk
installeerbare en bouwbare ofthe-shelfoptie hebben, met een
back-end voor het toevoegen van uw
producten.
 Hosting: als je niet over de nodige
expertise beschikt om jouw
onlineplatform intern te hosten, kan
je kiezen voor een webshopprovider
die hosting en platformonderhoud
aanbiedt als onderdeel van de dienst
waarvoor je betaalt.
 Voorkomen: jouw e-commerceplatform
moet het mogelijk maken om een
webshop aan te maken die stijlvol en
professioneel oogt. De eerste indruk is
immers uitermate belangrijk!

Stap 3

De juiste
webshop kiezen

O

f je nu al producten verkoopt
en op zoek bent naar een
upgrade of je volledig nieuw
bent in de online wereld:
een snelle, eenvoudige en schaalbare
webshop is cruciaal voor jouw succes.
Met het juiste e-commerceplatform is
het makkelijker voor jouw bedrijf om

12
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producten en diensten aan klanten te
verkopen. Bovendien zullen je klanten
blijer worden dankzij het gestroomlijnde
transactieproces.
Om je te helpen een platform te kiezen,
hebben wij een checklist samengesteld
met de belangrijkste kenmerken die jouw
e-commerceplatform moet hebben:

 UX: focus op de klantenervaring en
zorg voor een makkelijk navigeerbare
winkel. Klanten zullen een handelaar
onthouden als ze een geweldige
ervaring hadden tijdens het winkelen
of retourneren van items.
 Product- en voorraadbeheer: je
moet je producten altijd en overal
makkelijk kunnen beheren. Ga op
zoek naar kenmerken als:
• voorraadbeheer
• rapportering
• koopknoppen
• de mogelijkheid om producten
toe te voegen, te bewerken of te
verwijderen
 Integratie met andere websites:
wilt je jouw producten op andere
websites verkopen? Als het antwoord
op die vraag ja is, heb je een
webshop nodig die makkelijk met
grote handelaars zoals Amazon,
eBay, Facebook, Instagram enz. te
integreren is.

 Eenvoudige coniguratie en
makkelijk te onderhouden, met
een klantenserviceteam dat steeds
klaarstaat om te helpen.
 Omnichanneldiensten: ga op zoek
naar een e-commercewinkelaanbieder
die automatisch verschillende
betalingssystemen integreert en
tal van betalingsopties zoals Visa,
Mastercard, e-Maestro en PayPal
aanbiedt.
 Marketing en SEO: biedt jouw website
ondersteuning voor de integratie
van marketingtools en zorgt jouw
website voor geïntegreerde SEOmogelijkheden? Wanneer je jouw winkel
opgestart hebt, is het tijd om die aan
het juiste publiek voor te stellen. Je wilt
er dus voor zorgen dat je jouw site kunt
optimaliseren met sleutelwoorden en
ondersteunende functies.
 Integratie van sociale media: wil
je sociale verkoopmogelijkheden
aanbieden? Heel wat
e-commerceplatformen bieden die
diensten nu aan als een onderdeel
van hun winkeloplossingen.

De
webshopsoftware
van CCV maakt
integratie met
andere websites
en e-tailers als
Amazon mogelijk,
zodat je een
grotere markt kunt
aanspreken.

Waarom kiezen voor de
totaaloplossing van CCV?

 Optimalisatie voor mobiele
toestellen: een mobielvriendelijke
website is niet langer een keuze,
maar een absolute noodzaak. Klanten
gebruiken tijdens hun aankooptraject
immers voortdurend hun mobiele
toestellen. Jouw webshop moet er
geweldig uitzien, gebruiksvriendelijk
zijn, mobiel zijn (zowel
mobielvriendelijk als bedienbaar via
een telefoon) en kopers koopgemak
bieden.
 Cloudfuncties: een goed platform
maakt het mogelijk om jouw winkel
altijd en overal aan te passen.
Daarnaast moet je ook automatisch
de nieuwste updates ontvangen.

CCV Shop is de totaaloplossing
voor je online winkel en dit
zowel voor beginners als
ervaren gebruikers. Voor een
maandelijkse vaste vergoeding
bieden wij je een webshop die
hosting, voortdurende innovatie
en ondersteuning omvat.
 Pas jouw online winkel tot in de
kleinste details aan.
 Kies uit tal van ontwerpen en
templates.
 Makkelijk te conigureren en
beheren.

 Geoptimaliseerd voor mobiele
toepassingen.

 Geïntegreerde betalingsopties via
CCV Pay.
 Beheer gemakkelijk jouw
producten.

 Cloudfuncties voor automatische
updates.
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Op zoek naar een
webshop die aan
alle voorwaarden
voldoet?
De totaaloplossing van CCV biedt
toonaangevende POS, terminals en
een gebruiksvriendelijke en prachtige
webshop aan.
Start je webshop op

Creëer pagina’s die
overtuigen

Stap 4

Het marketingaspect
aanpakken

A

ls je een geweldige,
aantrekkelijk ontworpen
e-commercewinkel hebt
maar niemand er ooit van
heeft gehoord, zal de verkoop niet
bepaald vlotten, nietwaar? Helaas
bestaat er geen marketingstrategie die
voor iedereen werkt.
Hieronder vind je echter vijf
marketingtactieken die je zullen helpen
jouw concurrenten voor te blijven.
1. Search Engine Optimisation
Een betere plaats in de ranglijst bij
zoekopdrachten + het juiste verkeer =
een grotere verkoop.
Dit is een simpele formule voor succes
en Search Engine Optimisation (SEO)
ligt aan de basis hiervan. Je hoeft geen
techneut te zijn om de basis juist te
krijgen zodat jouw website hoger in
de ranglijsten van Google en andere
zoekmachines verschijnt.

16
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SEO kan complex zijn, maar in zijn
meest eenvoudige vorm gebruik je
gewoon trefwoorden (in titeltags,
koppen enz.) om Google te laten weten
dat je bepaalde producten verkoopt.
Je kunt ook tools als Google Analytics
en Google Search Console gebruiken
om de prestaties van jouw webshop
te verbeteren door dingen te meten
als de tijd die bezoekers op de website
doorbrengen, de paginaweergaves en
het conversiepercentage.
2. Bloggen/Content Marketing
Bloggen is een doeltrefende en
kosteneiciënte marketingtool die je
kan helpen om meer bezoekers naar
jouw winkel te lokken, interesse voor
jouw producten te wekken en ervoor
te zorgen dat je doelpubliek jou als een
autoriteit beschouwt.
Wanneer blogs op sociale platformen
gedeeld worden, wordt je bedrijf

voorgesteld aan een nieuw publiek
met potentiële klanten. Bovendien is
bloggen ook erg nuttig voor SEO.
3. Jouw e-maildatabase uitbouwen
Uit onderzoek is gebleken dat het voor
mensen die promotiemails ontvangen
138 procent waarschijnlijker is dat
zij een product uit een winkel zullen
kopen.
E-mail is een van de meest
doeltrefende en rechtstreekse
manieren om met jouw doelpubliek
te communiceren, hen aandacht te
geven en van prospecten klanten
te maken. Als je jouw website kunt
gebruiken om een uitgebreide
klantendatabase aan te maken, zal
je jouw verkoop zienderogen zien
toenemen.
Je kunt formulieren op jouw website
en andere kanalen gebruiken om
e-mailadressen te verzamelen, maar
vergeet niet dat je sinds de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) de toestemming van eventuele
inschrijvers nodig hebt voor je hen een
nieuwsbrief of e-mail verstuurt.
4. Paid Search/PPC (Pay-per-Click)
Paid Search of schermreclame is
niet noodzakelijk goedkoop, maar

het is wel een erg doeltrefende
marketingtool, vooral als je een
gloednieuwe website lanceert of op
de markt brengt. Het helpt je om
nieuwe prospecten aan te trekken
en jouw winkel te promoten bij een
algemeen publiek.
Een doelgericht Paid Search-/PPCplan kan een voor een geweldige
ROI zorgen.

Een goed ontworpen
landingspagina (een pagina op
jouw website waar gebruikers
een speciieke actie voltooien,
zoals zich aanmelden bij jouw
website of een product kopen)
is erg belangrijk om ervoor te
zorgen dat prospecten hun
traject voltooien. Zorg ervoor dat
de pagina:
 gebruiksvriendelijk is;

 duidelijk de potentiële voordelen
voor jouw klanten vermeldt
(bv. ze zullen via e-mail een
promotiecode ontvangen);

 niet al te veel of irrelevante
persoonlijke informatie opvraagt.

5. Marketing via sociale media
(betaald en organisch)
Socialemediaplatformen vormen
voor eender welke handelaar een
krachtige marketingtool.
Dankzij sociale media is het voor
merken eenvoudiger geworden om
hun producten te promoten zonder
dat ze hiervoor kapitalen moeten
uitgeven, vooral omdat steeds meer
consumenten die apps gebruiken
om producten te zoeken, prijzen te
vergelijken en zelfs producten te
bestellen en betalen.
Functies als Instagram Shopping en
Dynamic Product Ads van Facebook
zorgen voor een evenwichtig
speelveld waarop kmo's kunnen
concurreren met Amazon en
Alibaba.

Een betere plaats
in de ranglijst bij
zoekopdrachten +
het juiste verkeer
= een grotere
verkoop

Succes in een jungle vol nieuwe consumenten
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Stap 5

Betaling en
wetgeving

Hoe wordt de betaling verwerkt?
De betaling wordt in enkele
seconden verwerkt, maar omvat toch
verschillende stappen:

Dit klinkt ingewikkeld, maar dankzij
technologie neemt dit proces
niet meer dan enkele seconden in
beslag.

klant koopt een item op je
1 Jouw
website.

Wetgeving
De meeste betalingsgateways zijn
speciiek ontworpen om aan alle
ontwerpoperaties en -machtigingen
te beantwoorden en om ervoor
te zorgen dat beide partijen (jij en
de klant) tijdens de deal evenveel
beschermd zijn.

2
Welke
betalingsgateway
je ook kiest,
bekijk zeker de
kosten en hoe die
aangerekend zullen
worden.
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P

ayPal. Prepaidkaarten.
Cheques. Bank- en
kredietkaarten. Jouw eerste
overweging bij het kiezen
van een betalingsaanbieder is of die
aanbieder de betalingsmethodes biedt
die door jouw doelpubliek worden
gebruikt.

Jouw online winkel moet meerdere
betalingsopties (Mastercard,
kredietkaart, bankkaart, Stripe,
PayPal) omvatten om je klanten een
snelle en eenvoudige betaalervaring
te kunnen bezorgen. De gekozen
methode hangt af van wat je precies
wilt bereiken.

Online en mobiele betalingen zijn
een erg belangrijk element van de
e-commerce-evolutie, aangezien die
het mogelijk maken voor bedrijven
om eenvoudig en veilig de betaaloptie
'eender wanneer/eender welk
apparaat' aan te bieden.

Wil je bijvoorbeeld een systeem met
eenmalige betaling voor goederen
gebruiken? Of wil je terugkerende
betalingen toestaan of klanten
vragen om hun kaartgegevens op te
slaan?
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Die informatie wordt via de
betalingsgateway versleuteld
doorgestuurd naar de
betalingsverwerker (bv. CCV).

betalingsverwerker verstuurt
3 Devervolgens
een verzoek naar de
bank van de klant om het geld op
te vragen.

4 Deof af.bank keurt dat verzoek goed
het verzoek wordt
5 Als
goedgekeurd (normaal is dat het
geval, behalve wanneer de bank
iets verdachts bespeurt), gaat
de transactie door en wordt je
rekening gecrediteerd door de
zakenbank.

Handelaars die meer
betaalopties aanbieden
en die combineren
met een doeltrefend
getrouwheidsprogramma
zullen hun klanten
kunnen behouden,
waardoor de verkoop zal
toenemen.

Het loont echter de moeite
om na te gaan of de gekozen
betalingsgateway alle functies
aanbiedt die je nodig hebt.
Als je de webshopsoftware van CCV
als e-commerceoplossing kiest, krijg
je er automatisch ook CCV Pay bij. Je
hebt dus rechtstreeks toegang tot
betalingsopties als Visa, Mastercard,
e-Maestro en PayPal. Je kunt ook
rekenen op één contactpersoon
voor alles wat met jouw online
winkel te maken heeft.

Succes in een jungle vol nieuwe consumenten
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Voordelen en
keuze van een
e-commerceplatform

B

edrijfseigenaars moeten
hun klanten overtuigende
en geconnecteerde
winkelervaringen bieden
en een e-commerceplatform
aanreiken dat aan al hun behoeften
beantwoordt.
Als je het juiste e-commerceplatform
kiest, zal jouw job bovendien veel
makkelijker zijn.

20
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Voordelen:
 Open voor een volledig nieuw online
publiek
 Nieuw wereldwijd marktpotentieel
 Een omnichannelervaring voor klanten
 Continu winkelen
 Mogelijkheid om plannen voor
klantentrouw en doelgerichte
marketing uit te voeren
 Mogelijkheid om je online-imago uit te
groeien

Dingen die je in overweging moet
nemen bij het kiezen van jouw
platform:
 Het type product (bv. digitale
producten, juwelen, grote voorraad
enz.)
 Het aantal verschillende producten
(een grote voorraad / groot aantal
producten kan meer kosten dan een
klein aantal producten)
 Integraties met betalingsopties
 Zelf gehost of laten hosten en
'out-of-the-box' vs. op maat. Hoe

vertrouwd ben je met de technische
elementen en hoe aanpasbaar
moet het zijn (zijn thema's een
mogelijkheid?)
 Kosten, betalingsplannen, welk
percentage van de transactiekosten
eist de provider enz.
Het komt erop neer dat kiezen voor
de juiste webshop het verschil kan
betekenen tussen slagen of falen in de
online jungle.
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Kaarten, cash, vouchers of getrouwheid. Online,
oline of beide. Wij bieden jouw bedrijf een compleet
verkoopecosysteem dat gebruiksvriendelijk, mooi en
vooral op maat van de behoeften van jouw klant is.
POS –
SalesPoint
Een op een app gebaseerd
POS, een kassa op je
tablet. Jouw persoonlijke
backoice werkt op eender
welk apparaat, ondersteunt
verkoop via verschillende
kanalen en biedt een
lexibele rapportering.

De totaaloplossing
van CCV
22
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Voordelen:
 Cloudoplossing
 Optimale beveiliging
 Mobiel
 Oline mogelijkheid

Betaalterminals

CCVonlinewinkel

Een snelle, eenvoudige
en onafhankelijke
betaalterminal voor jouw
winkel.

Met de uitgebreide online
oplossing van CCV richt
je jouw eigen webshop op
tijdens je lunchpauze.

Voordelen:
 Kopen of huren
 Volledige vrijheid en
lexibiliteit
 Overal te gebruiken
 7/7 helpdesk

Voordelen:
 Tal van prachtige
ontwerpen om uit te
kiezen
 Overal bewerkbaar
zonder installatie
 Volledige backoice: je
kunt eender waar de layout aanpassen en jouw
producten beheren
 Geen verborgen kosten
of vergoedingen
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Welkom in de
toekomst van
jouw webshop

H

et is zo klaar als een klontje:
aangezien elk jaar 23% meer
klanten voor online winkelen
kiest, kan geen enkel bedrijf
het zich nog veroorloven om geen
e-commercewinkel te hebben die de
oline activiteit ondersteunt.

Bij CCV is jouw succes ons succes
Heb je een vraag of wil je meer weten
over onze verkoopoplossingen? Op
ons kan je rekenen: ons team staat
altijd voor jou klaar met onmiddellijke
ondersteuning en makkelijk
conigureerbare oplossingen.

Jouw e-commercewinkel heeft echter
het meeste kans op slagen als die deel
uitmaakt van een samenhangende
omnichannelervaring.

Wij bieden een holistische aanpak
voor zakendoen, met oplossingen
voor betaling, terminals en webshops
zodat je meteen aan de slag kunt.
We werken nauw met jou samen om
een totaaloplossing te creëren die er
niet alleen prachtig uitziet, maar ook
naadloos werkt.

Handelaars die ware duurzaamheid
creëren door een combinatie
van ervaringen in de winkel,
e-commercewinkels en sociale
netwerken, zullen in dit nieuwe
landschap ongetwijfeld gedijen.
Conversies (ook verkoop genoemd)
zijn gekoppeld aan klantenervaringen
en het aanbieden van eenvoudige of
geautomatiseerde processen, en dit
is ook hetgeen wat jouw bedrijf zal
maken of kraken.
Het mag daarbuiten dan wel een echte
jungle zijn, slimme verkenners zullen
die ongetwijfeld weten te temmen.
24
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Ga naar CCV.eu en ontdek hoe wij jouw
bedrijf radicaal kunnen veranderen.

Verhoog je ROI

ccv.eu
26
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