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INLEIDING

Er zijn een aantal manieren om ervoor te

zorgen dat je meer omzet haalt met je

webshop. 

 

Op onze instagram en in onze e-books kun

je manieren vinden om dit te behalen. Als

je meer interesse in dit onderwerp hebt

raden we je aan om ook ‘Hoe verhoog ik

mijn klantwaarde?’ & ‘Hoe verhoog ik mijn

bezoekers’ te lezen.

 

Dit e-book is geschreven door en voor

ondernemers, adverteerders en marketeers.

 

Wij bij The Ecomm Agency hebben veel

kennis en ervaring met webshops en weten

precies wat je kan inzetten om jouw

conversie percentage te verhogen. 

 

 

 

 

In dit e-book duiken we dieper in op het

conversie percentage. 

 

Ben jij er klaar voor? 

 

Het kan voorkomen dat je alle tips gebruikt

maar je conversie percentage niet

verhoogt.. Dat is niet leuk natuurlijk :( 

 

Of je hebt liever dat experts jouw website

onder handen nemen om deze te

optimaliseren.

 

Neem dan contact met ons op en plan

GRATIS een intake sessie om jouw

webshop naar het volgende niveau te tillen. 

 

Je kan ons ook altijd mailen op

amy@theecommagency.nl 
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Het conversiepercentage is simpel gezegd

het percentage van de bezoekers dat een

aankoop doet.

 

Som:

Dus als van de 100 bezoekers 3 mensen iets

koopt op jouw shop dan is je conversie

percentage: 100 bezoekers / 100% * 3

klanten = 3% conversie percentage.

 

Stel je kan je conversiepercentage

verhogen van 3 naar 5 procent kan dit al

voor een groot verschil zorgen.

 

In de situatie schets zie je dat dit dus

10.000 euro extra met een groei van 2% is.

Daar zou iedereen wel blij van worden

toch!

Situatie A 

Bezoekers per maand: 10.000Gemiddelde

orderwaarde: 50 euro Conversiepercentage:

3%

 

OMZET: 15.000 euro

 

Situatie B

Bezoekers per maand: 10.000Gemiddelde

orderwaarde: 50 euroConversiepercentage:

5%

 

OMZET: 25.000

 

CONVERSIE  PERCENTAGE

IT 'S  NOT  AN
EXPERIMENT  IF
YOU  KNOW  IT 'S
GOING  TO  WORK
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Je moet een onweerstaanbaar aanbod

hebben zodat meer mensen direct gaan

kopen.

 

Je bezoeker heeft een reden nodig om NU

te kopen. Hoe langer iemand erover doet

om iets te kopen hoe minder de kans is dat

hij het daadwerkelijk koopt. 

 

Dus als de bezoeker niet gelijk het gevoel

krijgt dat hij iets NU moet kopen dan gaat

hij erover nadenken. Dan krijgt hij de kans

om redenen te bedenken waarom hij het

NIET moet kopen. Dat wil je natuurlijk niet

hebben.

Het onweerstaanbare aanbod moet een

aanbod zijn waar iemand geen nee tegen

kan zeggen. Een zogeheten nobrainer. In

het hoofd van de klant is het aanbod een

logische keuze.

 

Eigenlijk voelt het dat hij of zij het wel

MOET kopen want anders loopt diegene

zo'n goeie deal mis. De bezoeker moet

denken: ‘Als ik te lang wacht heb ik niet

deze goede deal meer’ of hij denkt ‘Ik wil

dit product al zo lang, en nu met deze deal

kan ik het niet laten liggen’. etc.

 

HACK  1

SET  YOUR  GOALS  HIGH ,  AND  DON 'T
STOP  TILL  YOU  GET  THERE

Dit kan je op verschillende manieren doen

en is afhankelijk van het product wat je

verkoopt.

 

Eiwitshakes - Een product waar mensen

vaak een herhaal aankoop van doen 

Gebruik bij zo’n product een

volumekorting. Als iemand er meer koopt

krijgt hij een betere deal.

 

Shirts - Een product waar je er meerdere

van gebruikt maar niet perse op dat

moment nodig hebt

3 halen 2 betalen of 2e halve prijs.

 

Tijdsgebonden korting - Geldig tot

middernachtEen korting waar een

tijdsdruk aan vast zit werkt vaak goed om

iemand tot een aankoop te verleiden.

 

Dag gebonden acties - Black Friday

We kennen allemaal de Black Friday deals,

en zijn waarschijnlijk ook allemaal wel eens

in de verleiding gebracht. Gebruik deze dag

in je voordeel en geef zelf ook een goede

deal weg.

 

Gratis cadeautje

Koop een kattenspeeltje en krijg een

katten sticker cadeau. Dit zorgt voor een

concurrentievoordeel.

 

Bundel prijs

Koop een bank en krijg er kussens bij voor

een lagere prijs

 

Extra tip: loop ook eens door een drukke

winkelstraat en bekijk wat voor acties er

zijn.

Heb een onweerstaanbaar aanbod
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Voordelen EN Nadelen - vaak worden

alleen de voordelen genoemd. Het

benoemen van nadelen is super goed om

te laten zien dat je een expert bent, snapt

dat niet alle producten perfect zijn en zorgt

ervoor dat iemand makkelijker een

beslissing kan maken

 

Dus formule - schrijf een voordeel met een

dus. Ookal denk je dat het logisch is en de

klant het wel snapt, het benoemen is altijd

goed. Voorbeeld: De tas weegt maar 500

gram DUS hij is makkelijk mee te nemen

onderweg, je merkt niet eens dat je hem

om hebt.

 

Emoties - niks is zo saai als een product

beschrijving die geen gevoel opwekt.

Mensen zijn emotionele wezens en als je

ervoor kan zorgen om die buttons in te

drukken maak je de sale zoveel makkelijker

 

CTA - gebruikt een call to action zodat

iemand aangezet wordt tot actie

Een goede productbeschrijving zorgt

ervoor dat meer mensen jouw product

kopen. 

 

Besteed hier dan ook veel tijd een

aandacht aan. Weet je dat dit niet jouw

goede punt is, besteed dit dan uit.  

 

Vaak wordt de productbeschrijving snel en

zonder gedachte geschreven, want zo

belangrijk is het toch niet? Iemand kijkt

toch naar de plaatjes? 

 

Maar hoe zorg je er nou voor dat je een

goede productbeschrijving hebt. Er zijn een

aantal onderdelen die een

productbeschrijving maakt of breekt.

 

Headline - pak de aandacht

 

Eerste paragraaf - trek je lezer mee in het

verhaal

 

HACK  2 Focus op de benefits

Goede technologie

Het gebruik van een goede website is

cruciaal. Maak daarom ook gebruik van een

CMS of heb een goede webdeveloper die

ervoor zorgt dat jouw website optimaal

presteert. Hierdoor ben je beter vindbaar in

Google en werkt je site doorgaans beter.

 

Laadtijd

De laadtijd is super belangrijk. Mensen

hebben altijd haast en weten na een paar

seconde al of een website wel of niet iets

voor hun is. Als jouw webshop er lang over

doet om te laden vallen er sowieso meer

mensen af. 

 

Je kan de laadtijd van je webshop hier

controleren:

https://developers.google.com/speed/pages

peed/insights/?hl=nl

 

 

User Experience

De user experience (UX) van je webshop is

essentieel voor een goed

conversiepercentage. 

 

Hoe goed, makkelijk en overzichtelijk het

gebruik van je website is zorgt ervoor dat

iemand iets makkelijker kan vinden. Je vind

het zelf ook irritant toch als een website

niet goed werkt of niet logisch in elkaar zit. 

 

Zorg daarnaast ook altijd ervoor dat je

website mobile first is. Tegenwoordig

komen er meer mensen op je webshop via

een mobiel dan via desktop of tablet.

Mobile first betekent dat je website design

eerst voor mobiel wordt gemaakt en

daarna voor desktop, niet andersom.

 

HACK  3

Goede technologie, laadtijd, UX
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PROVE  THEM
WRONG

Niks killt je conversiepercentage zo snel

als een inconsistente funnel. 

 

Je doet je best en gooit geld in Facebook

om verkeer naar je website te sturen. Je

maakt een mooie advertentie en hebt een

pakkende tekst. 

 

Je hebt tijd, geld en moeite gestoken in

deze ‘perfecte’ ad en je laat diegene

gewoon landen op je homepage.. SHIT de

klant haakt af want dit is niet waarvoor ze

kwamen. Dit klinkt misschien heftig maar

is wel de realiteit. 

 

Als je adverteert met een bepaald product

laat diegene dan ook op dat product

landen. Soms heeft het ook nog zin om een

nieuwe landingspagina te maken die er

nog meer voor zorgt dat iemand

overgehaald wordt tot een aankoop. 

 

Check jij gelijk even de landingspagina’s

van je facebook advertenties?

 

 

HACK  4

Schaarste

Schaarste wordt gecreëerd door een

beperkt aanbod. Je kan hier op

verschillende manieren op inspringen. Je

kunt een limited edition aanbieden van je

product. Of laten zien dat er nog een

beperkt aantal beschikbaar zijn. De

bekende OP = OP acties zijn hier een goed

voorbeeld van. 

 

Urgentie

Urgentie wordt gecreëerd door een

beperkte tijd. Een korting die alleen tot een

bepaalde tijd geld, zoals Black Friday. Of

een deal die alleen vandaag geldig is.

Verliesaversie

Mensen zijn eerder geneigd om te

handelen om niet te verliezen dan dat ze

handelen om iets te winnen.

 

Je kan hier gebruik van maken door middel

van schaarste en urgentie. Deze twee

worden ook vaak door elkaar gebruikt of

door elkaar gehaald. Maar er zit een

verschil tussen. 

 

We leggen het even voor je uit > 

 

HACK  5 Consistente funnel
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De bezoeker moet gelijk het gevoel hebben

dat jouw website legit is en niet het gevoel

krijgen dat ze worden opgelicht. 

 

Dit kan je op verschillende manieren doen,

ook afhankelijk van het product dat je

hebt. 

 

Het belangrijkste is de look en feel van je

website. Ziet die er professioneel uit of ziet

die eruit alsof die maar een beetje in elkaar

geknutseld is. Wees hier eerlijk, want dit

maakt echt het verschil.

 

 

Je kent het voorbeeld vast en zeker, de

tandarts reclames. Hierbij wordt er altijd

gebruik gemaakt van iemand in een witte

jas die uitlegt waarom de tandenborstel zo

goed werkt.  Hierdoor krijgt een potentiële

klant het gevoel dat een expert dit product

endorsed en vertrouwen ze het product

sneller. 

 

Daarnaast kan je ook gebruik maken van

het webwinkel keurmerk voor op je

webshop. 

 

Dit kan je gemakkelijk aanvragen op

https://www.webwinkelkeur.nl/. 

 

Naast het gebruik van een keurmerk kan je

ook partner iconen of betaallink iconen

gebruiken om vertrouwen en autoriteit uit

te stralen.

YOU  HAVE  TO  SEE  FAILURE  AS  THE
BEGINNING  AND  THE  MIDDLE  BUT  NEVER
SEE  IT  AS  THE  END

 

HACK  6 Zorg voor vertrouwen en autoriteit

YOU  HAVE  TO  SEE  FAILURE  AS  THE
BEGINNING  AND  THE  MIDDLE  BUT  NEVER
SEE  IT  AS  THE  END
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Het belangrijkste is om te bekijken in

welke fases van de funnel de meeste

klanten afhaken. We onderscheiden in de

funnel meerdere fases: 

 

Website bezoekers

 

Productpagina bezoekers

 

Add to cart

 

Aankoop

Na het implementeren van de voorgaande

tips kan het zijn dat het nog niet is gelukt

om je conversiepercentage omhoog te

krikken. 

 

Dan is het tijd om in Google Analytics te

duiken en goed te onderzoeken waar jouw

bezoekers afhaken. Want data = goud. 

 

Zorg daarom ook dat GA goed is ingesteld.

 

In Google Analytics onder het kopje

Conversie - E-commerce - Winkelgedrag

kan je deze fases bekijken. 

 

In welke fase vallen de meeste bezoekers

af? 

 

Ga dan naar deze pagina’s en bekijk wat er

fout gaat en wat beter kan.

 

Extra tip: Als je ziet dat jouw verkeer met

mobiel binnenkomt, bekijk je website dan

ook met een mobiel en niet met een

laptop. 

 

Extra tip: installeer www.hotjar.com/  om te

zien wat bezoekers precies op je website

doen door middel van heatmaps en

recordings.

 

 

 

 

 

HACK  7 ALWAYS  BE  A
GOALDIGGER

Waar lekken jouw klanten?



WIL  JE  LIEVER  HET
OPTIMALISEREN
VAN  JE  WEBSHOP
UITBESTEDEN  AAN
EEN  ERVAREN  EN
KUNDIG  TEAM? 
 
 
WIJ  STAAN  VOOR
JE  KLAAR  OM  JE
MARKETING  UIT
HANDEN  TE  NEMEN .  
 
 
PLAN  VANDAAG
NOG  JE  GRATIS
INTAKEGESPREK  IN
 
AMY@THEECOMMAGENCY .NL


