
B U S I N E S S  T I P S  &  T R I C K S

Webshop
marketingstrategieën 
voor het maximaliseren
van je verkoop.

https://www.nomaxx.nl/


I N T R O D U C T I E

WELKOM

Wij van NOMAXX. hebben een E-book voor jou 
opgesteld waarbij we 9 tips & tricks geven over de 
beste webshop marketingstrategieën voor het 
maximaliseren van je verkoop.

We gaan in op de volgende onderdelen:
- Laadtest
- Pop-ups
- Gepersonaliseerde e-mails
- Kortingsdeals
- Dringende berichten
- Terugkerende klanten
- Klaar voor mobiel
- Retourbeleid
- Opnieuw targetten

Begin optijd, begin NU!

W i j  z i j n  M a r c o  v a n  H a m  &  
N o a  K l e r c k x  o p r i c h t e r s  v a n
N O M A X X .  

W i l  j e  m e e r  o v e r  o n s  w e t e n ?
B e k i j k :  w w w. n o m a x x . n l

https://www.nomaxx.nl/
https://www.nomaxx.nl/
https://www.nomaxx.nl/


LAADTEST JE WEBSITE
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Een van de eerste regels van zaken (en in het leven) is 
om altijd het onverwachte te verwachten. Hoewel er 
voldoende verkeer naar je website komt waardoor deze 
crasht, klinkt dit voor sommigen misschien als een 
onbereikbaar (en bijna benijdenswaardig) probleem, 
maar een cruciaal onderdeel van een succesvolle 
Webshop-marketingstrategie is om je voor te bereiden 
op een mogelijke toename van het verkeer.

Neem hiervoor contact op met je webhostingprovider om 
de verkeersbeperkingen van je winkel te bespreken. 
Hoewel veel servers het toegenomen verkeer duurzaam 
moeten kunnen verwerken zonder te upgraden, moet je de 
gegevens van voorgaande jaren analyseren om je voor te 
bereiden op het worst-case scenario.

Als je toch moet upgraden, controleer dan hoe lang het duurt 
voordat het operationeel is, want het heeft geen zin als het 
niet op tijd is voor wanneer je het nodig hebt. 
Je paginasnelheid check je met de gratis Google tool 
PageSpeed Insights; voer eenvoudig je site-URL in om te 
controleren hoe uw website zich weergeeft.

S t a r t  d e  P a g e S p e e d  t e s t  n u !

https://www.nomaxx.nl/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=nl


GEBRUIK POP-UPS
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Er zullen altijd shoppers zijn die niet zo gemakkelijk een
aankoop doen en je site mogelijk met lege handen 
willen verlaten. Exit Intent-technologie geeft je de kans 
om hun aandacht iets te kopen terug te winnen voordat 
ze vertrekken, met behulp van pop-ups.

Er zijn twee overheersende uitdagingen waarmee je te 
maken krijgt namelijk Black Friday en Cyber   Monday:

1.  Klanten vertrekken zonder een aankoop te doen.

2.  De vaak voorbijgaande waarde van bezoekers op je
 website die dag.

Gelukkig voor verkopers kunnen er pop-ups gebruikt
worden om beide problemen te verhelpen.
Houd shoppers op het juiste pad naar de kassa toe,
door gebruik te maken 
van pop-ups die worden
geactiveerd wanneer 
iemand je site verlaat. 
Je kunt in deze pop-ups 
zoete Black Friday-deals 
aanbieden of zelfs een 
gratis geschenk als deal 
meegeven. 

BLACK FRIDAY

SALE
Krijg de beste deal voor de 

storm over is!

50%
 O

FF

5 21 33 16

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

Laat je e-mail achter voor je 50% korting

I’M IN!

Voer je e-mail in!

X
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K O R T I N G

Of het nu een kortingscode is voor extra besparingen 
of gratis verzending, het weergeven van een 
Webshop-aanbieding in een pop-up helpt. Het 
rendement dat je haalt uit het verkeer dat die dag naar 
je winkel gaat maximaliseert. Verhoog de effectiviteit 
hiervan door een tijdslimiet toe te voegen aan de korting 
die je aanbiedt - dit creëert niet alleen een gevoel van 
urgentie, maar is een techniek die zich vooral leent voor 
het vluchtige karakter van het verkoopseizoen.

Tijdens speciale dagen stijgen de tarieven voor verlaten 
winkelwagentjes zelfs nog hoger dan normaal wanneer 
mensen deals op meerdere sites vergelijken. Aangezien 
meestal een groot percentage van deze bezoekers er voor 
het eerst zijn, is er praktisch gezien geen manier om weer
contact met hen op te nemen wanneer ze vertrekken, wat 
neerkomt op een enorm aantal verspilde kansen. 
Daarom is het een goed idee om bannerruimte of een 
pop-up te gebruiken om bezoekers aan te moedigen hun 
e-mailadres achter te laten.

https://www.nomaxx.nl/


I D E A L E  P O P - U P  S T R AT E G I E ?

Enkele van de beste manieren om gebruik te maken van 
pop-ups in je webshop/ op je website zijn:

1.  Nieuwe klanten begroeten en waardevolle 
 e-mailadressen verzamelen.

2.  Een gevoel van urgentie genereren om de 
 seizoensverkoop te stimuleren.

3.  Haal het meeste uit flash-verkopen om de 
 betrokkenheid te vergroten.

4.  Korting aanbieden op basis van winkelwagenwaarde 
 voor verhoogde gemiddelde bestelwaarde.

5.  Aanvullende artikelen aanbieden voor een grotere 
 winkelwagen.

6. De meest waarschijnlijke kopers targeten voor 
 meer conversie.

7. Bezoekers converteren voordat ze vertrekken.

8. Herinnering voor winkelwageninhoud aanbieden.

9. Haal het meeste uit Pay Per Click-campagnes voor 
 een hogere Rendement Op Advertentie-Uitgaven.

https://www.nomaxx.nl/


PERSOONLIJKE E-MAILS
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Zet e-mailmarketingcampagnes op die gericht zijn op 
de mensen die je winkel hebben bezocht, en gebruik het 
inzicht dat je hebt verzameld om relevante product-
aanbevelingen toe te voegen die betrokkenheid en een 
potentiële aankoop stimuleren.

Vergeleken met een algemene nieuwsbrief zonder 
gepersonaliseerde elementen, hebben we gezien dat 
gepersonaliseerde e-mails een gemiddelde conversieratio 
van 20% opleveren. 
Wat je bezoekers aanmoedigt om terug te komen en 
het kerstcadeau of het Valentijnsdagcadeau voor hun 
geliefde te kopen en dit keer de volledige productprijs 
betalen.

Bonustip:
Wordpress klanten kunnen voor gepersonaliseerde e-mails

Fluent CRM Pro gebruiken. Je kunt hier verschillende funnels,
nieuwsbrieven of deals maken dat ook per doelgroep/

 productgroep (en meer) kan verschillen.

Wil je hier meer over weten?
Wij van NOMAXX. kunnen je helpen & dit programma

met korting voor je aanbieden!

https://www.nomaxx.nl/
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P R O M O O T  A R T I K E L E N

Hoewel het promoten van je meest populaire 
producten een standaard onderdeel is van je 
algemene strategie voor productaanbevelingen, 
zijn datums zoals Black Friday en Valentijnsdag 
bijzonder geschikt om verkeer naar deze producten 
te leiden.

Waarom? 
Omdat massaal koopgedrag bij deze dagen vaak wordt 
gedreven door de wens om (zoals in Amerika gezegd)
"up with the Joneses" - zullen mensen 
vergelijken wat ze hebben gekocht en de 
koopjes die ze hebben gekregen.

Dit betekent dat ze willen weten waar 
iedereen naar verlangt, zodat ook zij het 
kunnen krijgen – maar voor een deel van de prijs. 
Door de meest populaire producten in je winkel uit 
te lichten speel je hier niet alleen op in, maar 
introduceer je ook subtiel het begrip schaarste. 
Als het item dat ze willen in je trending-lijst staat, 
weten ze dat andere mensen het willen en dat 
betekent dat het snel uitverkocht kan raken, wat hen 
motiveert om nu te verhuizen.

‘ u p  w i t h  t h e  J o n e s e s ’

H e t  v e r g r o t e n  v a n  j e
p o p u l a r i t e i t .  H e t  m e e r

e n  b e t e r  h e b b e n  d a n
j e  b u r e n .

M e e r  w e t e n  o v e r  e e n  
p r o d u c t a a n b e v e l i n g s s t r a t e g i e ?

https://www.nomaxx.nl/
https://www.nomaxx.nl/2021/09/17/strategie-voor-productaanbevelingen/


TOON JE DEALS
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Laten we eerlijk zijn: tijdens de uitverkoopperiode 
(en in het algemeen in het huidige e-commerceklimaat) 
verwachten klanten veel van je voorraad zonder actief 
naar de kortingen te hoeven zoeken.

Het spreekt voor zich dat elk onderdeel van je website
afgeprijsde artikelen moet hebben en dat deze naar de 
voorgrond (homepagina) moeten worden geduwd - 
maar wat is de beste manier om ze weer te geven?

Een manier om je Webshop-marketingcampagne 
te verbeteren, is door de korting naar de homepagina 
te halen: 
 Pas je styling aan.
 Doorstreep de volledige prijs.
 Laat de exacte percentage kortin zien

Het klinkt eenvoudig, maar echt de 
nadruk leggen op de potentiële korting zal shoppers die 
onzeker zijn motiveren.

B r o n :  L o t t e p a d s

https://www.nomaxx.nl/
https://
https://lottepads.com
https://www.instagram.com/lottepads/
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BELANGRIJKE BERICHTEN
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Social proof en urgentieberichten (voor sommigen 
bekend als 'FOMO'-berichten (Fear Of Missing Out) zijn 
tegenwoordig alom bekend in e-commerce - en of je 
het leuk vindt of niet, het is hier om te blijven.

Waarom? 
Om te beginnen vertrouwen consumenten meer op 
de koopbeslissingen van andere kopers dan op die 
van henzelf. Ook motiveert niets een aarzelende shopper 
meer dan een dringend duwtje waardoor ze een potentieel 
geweldige aankoop kunnen missen (zoals het oude 
gezegde luidt: je weet niet wat je hebt totdat het op is).

Er zijn een paar eenvoudige, maar effectieve manieren 
om social proof en urgentieberichten in je 
Webshop-marketingstrategie te gebruiken om je 
klanten naar de kassa te leiden. 
Er zijn twee effectieve technieken:

1. Laat zien hoeveel bezoekers een bepaald product
 bekeken hebben (of in hun winkelmandje hebben).

2.  Maak voorraadniveaus zichtbaar om productschaarste 
 te communiceren (je kunt dit doen naast een bericht 
 'lage voorraad' of 'snel verkocht' om de urgentie naar 
 de homepagina te halen).

Bonustip:
Bij het benutten van productschaarste kan je die informatie 
combineren met flexibele betaalmethoden of kortingen om 

de shopper nog meer aan te zetten tot conversie.

https://www.nomaxx.nl/
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TERUGKOMENDE KLANTEN
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Ervan uitgaande dat we in ieder geval iets goed hebben 
gedaan, zullen sommige Webshop-bezoekers 
terugkerende klanten worden tijdens de kerstinkopen of 
misschien tijdens het nieuwe jaar.

Dit is een geweldige kans om deze gasten te verrassen 
door ze weer te verwelkomen met productsuggesties die
specifiek zijn afgestemd op hun interesses.

Het klinkt misschien moeilijk, maar dit is een belangrijke 
stap in een succesvolle strategie voor productaanbeveling 
en kan (en moet) worden geautomatiseerd. Dit zodat je
indruk kunt maken op shoppers en ze kunt omzetten in 
levenslange klanten, en dat allemaal zonder je werklast 
te vergroten.

https://www.nomaxx.nl/
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MOBIEL KLAAR
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De mobiele ervaring heeft in de loop der jaren een 
constante groei laten zien, waarbij eerdere 
Webshop-statistieken een toenemende affiniteit lieten
zien voor 'on-the-go' browsen en aankopen.

Het is vooral belangrijk om aan de goede kant van 
Google te staan   (vooral tijdens speciale dagen), 
omdat ze die sites bestraffen die ze niet mobielvriendelijk 
achten. En hoewel het altijd je doel zou moeten zijn om 
bovenaan in hun zoekresultaten te staan, kan het je veel 
geld kosten om tijdens het drukke verkoopseizoen naar
beneden te worden geduwd.

De mobielvriendelijke test van Google maakt het 
gemakkelijk om je site snel opnieuw te bekijken en 
eventuele pijnpunten te identificeren die moeten worden 
geoptimaliseerd. Het enige dat je hoeft te doen om te 
controleren, is naar de gratis Google Tool PageSpeed 
Insights te gaan; voer eenvoudig je site-URL in om te 
controleren hoe je website zich weergeeft en waar
de verbeterpunten zitten.

https://www.nomaxx.nl/


RETOURBELEID
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Een slecht retourbeleid is een van de grootste 
belemmeringen om te kopen, en op deze verkoopdagen
(zo niet altijd) is een duidelijk retourbeleid een 
make-or-break in je marketingstrategie voor de feestdagen.

Als je een fantastisch retourbeleid hebt, markeer het dan 
overal waar je kunt. Tijdens speciale dagen (Black Friday)
kopen mensen gehaast. Men doet minder onderzoek
dan ze gewoonlijk doen voor een aankoop. Je wilt niet dat
zich problemen voordoen omtrent je retourbeleid. Dus,
markeer deze naast elk product.

Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat ze zich op hun 
gemak voelen bij het nemen van een snelle beslissing - 
en het is jouw retourbeleid dat dit zal doen. Als er 
transparantie is (ergens op productpagina's of tijdens 
het afrekenproces), waardoor een klant de voorwaarden
waaronder hij een product koopt volledig begrijpt, is de 
kans groter dat hij doorgaat met de transactie.

Houd rekening in je Webshop-strategie met de taal die je
in je beleid gebruikt (jargon is niemands vriend), maar ook 
waar op de pagina het wordt geplaatst.

https://www.nomaxx.nl/
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OPNIEUW TARGETTEN
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Webshop-shoppers hebben een ongelooflijk korte 
aandachtsspanne en vergelijken aanbiedingen van 
meerdere leveranciers en prijsvergelijkingssites.

Het goede nieuws?
Iemand die je site 
verlaat, betekent niet 
een gemiste kans ze
na te jagen. Geef ze 
voldoende gelegenheid 
om hun aankoop af te 
ronden door retargeting 
via e-mail, Facebook en 
display-advertenties.

Maar onthoud:
Dit is een eendaagse deal, dus pas je retargetingcyclus 
gelijk aan, met een zo laag mogelijk tijdsbestek.

Het kan in strijd zijn met je (hopelijk) normale beste 
gewoonte om mensen niet te bombarderen, maar dit is 
een speciale dag! Shoppers verwachten dat het chaotisch 
zal zijn en dat de concurrentie hevig is - alleen de dapperen 
en de stoutmoedigen zullen winnen.

Bonustip:
Gebruik verlaten winkelwagen-e-mails, waar je 

normaal gesproken een paar uur of een paar dagen kunt 
wachten om de achtergelaten winkelwagen-eigenaren te 

herinneren aan de goederen die ze op speciale dagen zouden 
kopen, verlaag dit tot vijf minuten om te voorkomen dat ze 

ergens anders heen gaan.

T i p s  n o d i g  o m  z o’n  
e - m a i l  t e  m a k e n ?

https://www.nomaxx.nl/
https://www.nomaxx.nl/2021/09/20/hoe-je-de-beste-verlaten-winkelwagen-e-mail-kunt-maken/
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G e a v a n c e e r d e  B l a c k  F r i d a y - m a r k e t i n g s t r a t e g i e ë n  

BEGIN NU!

Hoewel deze Webshop-strategiegids zeker een sterk 
startpunt is, is de waarheid dat er veel moet worden 
gedaan om je echt voor te bereiden op het inkopen-
seizoen.

In de eerste helft van 2020 hebben consumenten al een 
verschuiving laten zien in de manier waarop ze omgaan 
met merken - van de merken waarvan ze kiezen om te 
winkelen naar het volume dat ze kopen, terwijl de wereld 
blijft overgaan naar een "nieuwe norm". Daarom is het nu 
tijd voor online retailers om elke mogelijke strategie te 
verkennen om de prestaties te maximaliseren.

Ondersteuning nodig?
Team NOMAXX. kan je helpen met het bedenken en
implementeren van Webshop  deals, acties, uitingen 
en waar ji j  ook maar over nadenkt.

Mis je zelf de inspiratie.. . dan kunnen we een mooie
brainstormsessie inplannen!

Zorg dat je optijd bent, als ji j  het niet doet, dan je 
concurrent wel.

https://www.nomaxx.nl/


WENST JE SUCCES & HELPT JE GRAAG!

Zakelijke nummer: 
+31(0) 6 39033815

E-mailadres: 
info@nomaxx.nl

Website: 
www.nomaxx.nl

Voor meer tips & tricks volg ons!

https://www.nomaxx.nl/
https://www.nomaxx.nl/
mailto:info@nomaxx.nl
https://www.instagram.com/nomaxx.nl/
https://www.facebook.com/nomaxx.nl/
https://twitter.com/Nomaxxnl
https://www.linkedin.com/company/nomaxx/

