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10 KAPSTOKKEN
VOOR ONLINE SUCCES



MAAK TIJD



“UITDAGINGEN VAN START-UPS”



GEEN PLAN?
GEEN SUCCES.





WEES KLAAR VOOR 
VERANDERING.



“It is not the strongest of the 
species that survives, 
nor the most intelligent.

It is the one that is the most 
adaptable to change.”

Charles Darwin



 Nieuwe investering in 
nieuwe site na 2,5 jaar

 Verschil kleine/grote winkels
wijzigt

 Inspirational content wordt
cruciaal

 Investering in content creatie: 
(vb: interne presentatie op 
catwalk wordt gefilmd)

 Foto’s verbeteren: aankoop foto-
studio apparatuur

 …

Bron: Retail Detail Congres 2014



EXPERIMENTEER. 
LEER FALEN.



Kies voortgang boven perfectie.

Bouw een sterk team.

Zorg dat iedereen goesting blijft
houden om te innoveren.



 Omzet in 1 jaar: bij top 5 winkels
 Conversie: 2,7%
 Acceptatie door store managers is 

niet eenvoudig
 Aanpassing interne processen
 Direct verband tussen

aanbod en conversie
(online moesten er bvb 3 stuks
beschikbaar zijn om het product 
ook online te tonen. Die treshhold
aanpassen was nodig)

 Evolutie conversie tablets / 
smartphone

Bron: Retail Detail Congres 2014



ZET IN OP JE 
ONEERLIJK VOORDEEL.









DENK GROOT.
START KLEIN.





BETREK ELKE 
MEDEWERKER



“Ritual-tainment:
It’s about stories, 
rather than products.” Ibrahim Ibrahim

www.MondayMorningMovies.be



“People matters. 
Results count. 

Het succes van je (online) 
onderneming zit niet in 
technologie, maar in je mensen.”

Maggie Buggie, CapGemini



MAAK HET 
PERSOONLIJK















“If you make them happy, 
they’ll give you money.”

Ibrahim Ibrahim



DENK NIET IN 
KANALEN.









“Het is niet on-line of off-line, maar in-line. 
“In-line” met de consument.”

Het is niet e-commerce als iets afzonderlijks. 
Het is ALL-commerce: de kanalen zijn
verstrengeld en onlosmakelijk verbonden.



John Lewis had met 
een score van 50% 
genoeg om op de 
Global Ecommerce 
Summit in Barcelona 
de Europese omni-
channel retailer van 
het jaar te worden. 

Maar met die 50% score stak John 
Lewis met kop en schouder boven
de anderen uit. 



Robo research

70% deed online 
onderzoek vooraleer
naar de winkel te gaan.

97% kocht dan ook effectief.



MAAK HET SNEL,
MAKKELIJK EN LEUK.



1. Maak tijd.
2. Geen plan? Geen succes.
3. Wees klaar voor verandering.
4. Experimenteer. Leer falen.
5. Zet in op je oneerlijk voordeel.
6. Denk groot. Start klein.
7. Betrek elke medewerker.
8. Maak het persoonlijk.
9. Denk niet in kanalen.
10. Maak het snel, makkelijk en leuk.

10 KAPSTOKKEN 
VOOR ONLINE SUCCES



IK HAD HET NIET OVER…
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