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Naast een professioneel development-team 
is onze marketing & design afdeling verder 
uitgebreid. Zo zijn er een Digital Marketing 
Manager, Webdesigner en Videospecialist 
aangetrokken. Het marketingteam helpt 
bedrijven met het uitdenken van hun digitale 
strategie en de implementatie en realisatie 
van de digitale marketing. Door sprekend 
webdesign ontvangen de websites en 

webshops de juiste beleving. Door content via 
video te presenteren kunnen onze klanten hun 
boodschap in minder tijd overbrengen. Het 
marketing & design team werkt nauw samen 
met development om zoveel mogelijk rende-
ment te behalen voor onze klanten. Mocht je al 
beschikken over een website of webshop dan 
is ons team ook afzonderlijk inzetbaar. 

Voor je ligt het eDifference magazine. Met 
inspirerende artikelen, cases en ontwikkel- 
ingen in het digitale landschap. Offline, gedrukt 
op papier wel te verstaan. Verrassend voor een 
digitaal bureau? Niet echt. Wij geloven namelijk 
dat offline en online elkaar versterken. Zoals 
bijvoorbeeld de samenwerking tussen een 
papieren magazine en een digitaal middel als 
een website. Het zijn allebei touchpoints waar 
jij mee in aanraking kan komen. En dat is de 
uitdaging voor bedrijven anno 2017: hoe blijf ik in 
contact met een doelgroep die via steeds meer 
touchpoints te bereiken is? Hoe ziet de customer 
journey van jouw doelgroep er eigenlijk uit? En 
wat voor wensen heeft je doelgroep rondom de 
digitale dienstverlening van jouw onderneming? 
Je klanten stellen steeds hogere eisen rondom 
de service die ondernemingen bieden. Door de 
technologische veranderingen hebben zij  
bepaalde verwachtingen omtrent de service die 
je verleent. Wat in de ene branche is ontwikkeld 
en als normaal wordt beschouwd, ziet een 
consument bij de andere branche niet terug. De 
onderneming die zich weet aan te passen en hier 
op een juiste wijze mee weet om te gaan, is in 
staat om klantbehoud te realiseren en nieuwe 
klanten aan te trekken. 

Is het lastig om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van je doelgroep? Of liever nog: 
om ze te overtreffen? Zeker. Wij zullen dat als 
digital agency niet ontkennen. Ons team helpt 
ondernemingen al jaren met het succesvol 
digitaal benaderen van hun klanten. Dus blader 
door ons magazine, laat je inspireren en kijk 
vooruit. En wil je meer weten? Ben je op zoek 
naar een partner die samen met jou het digitale 
landschap bestormt? Neem dan eens contact op. 
Wij hebben er nu al zin in!

Jaco Kuiper
Eigenaar eDifference
jkuiper@e-difference.nl
06-15055504

“Ben je op zoek naar een partner  
die samen met jou het digitale 
landschap bestormt? ” 

Beste lezer,

 

De afgelopen drie jaren is er bij eDifference veel veranderd. Eind 2015 is 

het Magento 2 platform gelanceerd. Het grootste open source e-commerce 

platform. Enthousiast door de ongekende mogelijkheden zijn wij direct 

gestart met het ontwikkelen in Magento 2 en het ons eigen maken van het 

nieuwe platfom. Tevens zijn er ervaren, gecertificeerde Magento

developers aangetrokken. Na drie jaar onderzoek en ontwikkeling,

 talloze Magento 2-implementaties en maatwerkoplossingen, kunnen wij 

ondernemingen het juiste platform bieden om online succes te hebben.

Johan Van as
Digital marketingstrateeg eDifference
jvas@e-difference.nl
06-10550846
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De customer journey verloopt tegenwoordig 
vaak via meerdere off- en online kanalen.  
Zeker in de fietsenbranche! Dit vergt een 
omnichannel aanpak voor bedrijven: 
aanwezigheid en zichtbaarheid binnen ieder 
kanaal, op ieder moment. Dit geldt ook voor 
Banierhuis.

DE VRAAG

Met een groot aanbod van kwalitatief hoog-
waardige merkfietsen en een excellente  
klantenservice levert Banierhuis fietslief- 
hebbers iedere dag fietsplezier. Het  
consumentengedrag en het retaillandschap is 
de afgelopen jaren sterk veranderd. Daarom 
vroeg Banierhuis eDifference om onder- 
steuning omtrent hun digitale marketing  
strategie. De belangrijkste vraag destijds: hoe 
gaat Banierhuis optimaal inspelen op de  
veranderende customer journey van zijn klant? 
Deze vraag stond centraal tijdens de vele  
strategische sessies die er volgden. 

De samenwerking tussen Banierhuis en  
eDifference startte in 2012. Banierhuis begon 
in 2013 met het online plaatsen van het  
volledige assortiment nieuwe en gebruikte 
fietsen. Dit met goede resultaten rondom 
online vindbaarheid en aanwezigheid binnen 
zoekmachines tot gevolg. Het resultaat daarvan 
was dat er weer meer consumenten naar de 
winkels in Utrecht toekwamen die aangaven de  
website bezocht te hebben.  
 
Zoals bekend gaan verandering en e-commerce 
hand aan hand, ook bij Banierhuis. De website 
bleek niet langer aan te sluiten op het  
veranderende gedrag van de klant. De  
customer journey veranderde. Men kon  
bijvoorbeeld geen online bestelling plaatsen, 
winkelvoorraden waren niet inzichtelijk en het 
webdesign was toe aan vervanging.

MAGENTO 2 WEBSHOP VOOR 
FIETSENRETAILER BANIERHUIS

Banierhuis is de grootste fietsspecialist van Midden-Nederland 

met 8 vestigingen in de omgeving van Utrecht. Om de klanten 

optimaal te kunnen bedienen is er onlangs een compleet 

vernieuwde Magento 2 webshop gelanceerd.

Hoe ziet een veranderende customer 
journey eruit?
Het internet maakt de fietsenmarkt veel 
transparanter en het maakt consumenten 
prijsbewust. Dat maakt het retaillandschap 
uitdagend. Consumenten oriënteren zich 
bijvoorbeeld eerst online en gaan dan pas naar 
een fietsenwinkel voor advies of een testrit. 
Maar ook fabrikanten krijgen een hoge (online) 
zichtbaarheid binnen de oriëntatiefase van de 
consument. Zij benaderen de consument vaak 
zelfs direct met hun producten. En dan zijn er 
nog concurrenten die de markt domineren met 
webshops en zich opstellen als prijsvechters. 
Kortom, een dynamisch retaillandschap. Hoe 
pak je dit aan? Met een duidelijke visie, een 
slim doordachte bedrijfsstrategie en met een 
gesmeerde omnichannel bedrijfsvoering. 

Magento 2: een platform met  
omnichannel power voor de toekomst
Om beter in te kunnen spelen dergelijke omni-
channel vraagstukken en om online 
successen te boeken is gekozen voor  
realisatie van een professionele webshop. Om 
de positionering en propositie van Banierhuis 
uit te kunnen dragen is een maatwerk Magento 
2 webshop gerealiseerd. Deze webshop is in 
staat om met de onderneming mee te groeien. 

Daarnaast kan Banierhuis profiteren van de vele 
e-commerce oplossingen die het platform te 
bieden heeft. Er is ingezet op een nog betere 
vindbaarheid in de zoekmachines en een 
verbeterde gebruikerservaring. Met de nieuwe 
webshop is de informatievoorziening rondom 
aanschaf van een fiets richting de consument 
sterk verbeterd. Ook in de toekomst zal hier 
aandacht aan besteed blijven worden. Een 
volgende stap is om nog meer aanwezig te 
zijn in verschillende kanalen die de consument 
binnen zijn customer journey gebruikt. Klanten 
oriënteren zich waar en wanneer ze dat  
uitkomt, onafhankelijk van plaats of tijd. 
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Gebruiksvriendelijke filters 
Leid je bezoekers eenvoudig door 
het assortiment zodat ze snel het 
gewenste product vinden. 

Magento 2 webshop 

Slimme content
Binnen productcategorieën 
gerelateerde diensten of services 
onder de aandacht te brengen.

Unique Selling Points
Vertel aan bezoekers wat ze aan 
diensten en optimale service 
mogen verwachten.

Introductietekst 
Elke pagina heeft een duidelijke 
beschrijving. Deze helpt bezoekers en  
zoekmachines sneller op weg.

Snel navigeren 
Snel vinden wat je zoekt via de zoekfunctie 
of duidelijke navigatie. Vanaf elke plek op 
de website vanaf elk device.
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Overleven in een 
disruptief landschap Stuk voor stuk zijn het disrupters die een 

compleet speelveld op de kop zetten door 
nieuwe spelregels te introduceren. Hun succes 
berust niet op gigantische marketingbudgetten 
en campagnes, maar op slimme online dienst- 
verlening, in combinatie met een hoog service- 
niveau. De rollen veranderen en daarmee het  
consumentengedrag. Het gevecht om de 
consument is hevig.  
 
Stay connected
De klant van nu is verbonden aan het internet en 
gebruikt dit als zesde zintuig in zijn oriëntatie en 
besluitfase. Snelheid, duidelijkheid, eenvoud, 
betrouwbaarheid en een goede prijs zijn daarbij 
sleutelwoorden. Klantrelaties gaan meer en meer 

digitaal aangestuurd worden. Consumenten leven 
vandaag in een wereld van zelfservice, 
automatisering, slim gebruik van data en pro- 
actieve customer service. Enkel een goede web-
site of webshop neerzetten was 5 jaar geleden 
misschien nog onderscheidend maar is tegen-
woordig onvoldoende. Digital wordt steeds meer 
een commodity. Consumenten dwingen 
organisaties om een digitale en emotionele 
vertaalslag te maken. Mensen kunnen iets wat 
digitaal niet kan: een emotionele klantrelatie 
opbouwen en onderhouden. Mensen binnen 
jouw onderneming kunnen creativiteit,  
empathie en passie inzetten. Consumenten kijken 
over de digitale muren heen naar een organisatie 
en willen een persoonlijke behandeling:  

Nieuwe toetreders die agressief een bestaande 
markt betreden en in korte tijd een groot markt- 
aandeel opeisen. Ondernemingen die ‘oude’ 
businessmodellen compleet op de kop gooien. 
Geen speler is meer wie hij lijkt. Fabrikanten en 
vergelijkingssites worden retailers, zoek- 
machines worden logistieke providers,  
communities worden winkelcentra, zoek- 
machines worden tussenpersoon, e-tailers 
worden marktplaatsen en global tailers  
betreden lokale markten. Namen zoals Amazon, 

Uber, Airbnb en Google zijn hier grote en  
sprekende voorbeelden van. Maar ook binnen 
traditionele branches zijn de voorbeelden niet 
onbekend. Denk hierbij aan Fietsenwinkel.nl 
voor de fietsenbranche en Picnic voor de  
boodschappenmarkt. Spelers die momenteel 
vaak nog weinig totaal marktaandeel kennen 
maar wel steeds meer online marktaandeel 
opeisen. Omdat het aandeel van ‘online’ nog 
steeds groeit, biedt dit veel potentie voor deze 
spelers.

© Carioca Studio - www.carioca.ro
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ingrediënten 

1. Wees van toegevoegde waarde

De retail van de toekomst zal steeds meer uit 
spelers bestaan die individueel iets toe te voegen 
hebben naast andere reeds aanwezige retail- 
ondernemingen. Daniel Ropers, tot voor
kort managing director van Bol.com, stelde  
onlangs dat de toekomst van de retail met een 
Amerikaans feestje te vergelijken is: “Iedereen 
moet iets meebrengen, zoals bij een Amerikaanse 
fuif. Wie niets mee te brengen heeft, mag niet 
komen.” De retailers die wel iets meebrengen, 
iets waar zij zelf het beste in zijn, creëren zo 
samen een sector die toekomstbestendig is.  

Maar hoe zorg je ervoor dat digitaal bij jouw organisatie op een 
juiste manier wordt omarmd? Hoe zorg je ervoor dat je de  
vertaalslag naar digitaal, en daarmee de boot, niet mist? Met een 
goed vooropgezet plan. En de bereidheid om hier vanaf te wijken. 
Want in het digitale landschap zul je ongetwijfeld voor verrassingen 
komen te staan. Vijf ingrediënten die jou op weg helpen:

Johan Van as
Digital marketingstrateeg eDifference

2. Ken je (potentiële) klant
 
Weet jij wie je klanten zijn, op welke digitale 
kanalen ze zich dagelijks begeven, wat zijn 
drijfveren zijn om bij je te kopen en hoe ze je 
producten of diensten gebruiken? Weet jij wat 
je klanten over je onderneming zeggen? Zo vaak 
zien wij in de praktijk dat ondernemingen klanten 
zien als een bak adresjes in een crm-pakket waar 
het boekhoudpakket af en toe een factuur naar 
toestuurt. Veel beslissingen die klanten treffen 
worden nog steeds gefundeerd op onderbuik-
gevoel in plaats van feiten. Door onderzoek te 
doen naar je klanten zal je helder krijgen waarom 
klanten je producten of diensten afnemen en 
voor je merk of onderneming kiezen.

3. Maak een strategische digitaal 
marketingplan 
 
Terwijl digitalisering in een rap tempo doorgaat 
ontbreekt het bij veel Nederlandse organisaties 
aan een digitale visie en digitale leiders. We leven 
in de 21e eeuw met nog veel 19e eeuwse  
bedrijven. Digitale transformaties zorgen ervoor 
dat ondernemingen anders worden  
gestructureerd, presteren en concurreren. De 
bedrijven met meer kennis en focus op digitaal 
presteren beter in winstgevendheid, omzet en 
marktwaarde. Digitaal leiderschap is niet de  
digitalisering op zich, maar het leidinggeven aan 
het proces om de interne bedrijfsvoering, de 
customer engagement en zelfs het veranderen 
van bedrijfsmodellen. Transformeren naar een 
digitaal bedrijf heeft een heldere visie als basis 
en die visie begint bij de top.   
 
Nog te vaak zien we dat bedrijven online zien 
als een extern project of iets voor een interne 
marketingafdeling en niet de gehele organisatie. 
Omdat er nog veel onkunde is binnen 
managementlagen omtrent digitaal, treffen we 
nog te vaak situaties waarbij er weinig 
commitment is met digitaal. 
 
 
 
 
 

 
Het maken van een strategisch digitaal  
marketingplan helpt kansen en bedreigingen te  
signaleren en een plan van aanpak te formuleren 
waarmee ten strijde kan worden getrokken. Met 
de online strategische doelen wordt aangegeven 
wat er bereikt dient te worden en wat daarvoor 
nodig is, zowel extern als intern binnen de 
organisatie. Door vervolgens na te denken welke 
middelen er ingezet worden om de verschillende 
doelen te halen zal de strategie vorm krijgen. De 
strategie is vervolgens meetbaar te maken met 
indicatoren en targets zodat de effecten voor alle 
betrokkenen inzichtelijk wordt gemaakt. Dash-
boards en managementinformatie kunnen je 
hierbij helpen.

4. Realiseer en optimaliseer stap 
voor stap 
 
Vele kleintjes maken een grote. Een bekend 
spreekwoord die zeker voor digital opgaat. Bij 
de start van een traject kan er behoorlijk tegen 
de grote berg aan werkzaamheden opgekeken 
worden. Ons advies is om de middelen die je in 
wilt zetten en activiteiten die je wilt uitvoeren 
gefaseerd uit te rollen. Door overzienbare 
stappen uit te werken in een planning creëer je 
rust en houvast voor de organisatie. Blijf hierbij 
openstaan voor nieuwe inzichten en ruimte 
bieden voor gewijzigde omstandigheden. 
En door goed te meten en te leren van de data 
kun je stapsgewijs je (online) succes vergroten.

5. Stel een business case op 

Middels een business case wordt er voor  
implementatie van een digital marketing 
strategie nagedacht over de kosten, de verwachte 
en benodigde opbrengsten en de 
organisatorische mogelijkheden.

Een business case geeft antwoord op twee vragen:
1. Zijn de digitale doelstellingen haalbaar binnen 
de financiële en organisatorische kaders van de 
onderneming?
2. Wat zijn de benodigde investeringen en  
organisatorische aanpassingen en wat leveren 
deze op?

Een business case geeft grip op de uitgaven en 
de mogelijkheden binnen een project.

Zit digitaal al in het DNA van jouw organisatie?
Wij weten het: digitaal creëert bergen nieuwe 
mogelijkheden, maar het is wel zaak dat je ze ziet 
en omarmd. Via digitaal kun je nieuwe waarde 
leveren aan je klanten. En zolang klanten kiezen 
voor de waarde van je onderneming, ben jij aan 
het bouwen aan een duurzaam bestaansrecht. Dus 
ga na waar jij en je organisatie staan in de digitale 
transformatie die plaatsvindt. Wees eerlijk voor 
jezelf en kijk eens naar je eigen onderneming: hoe 
vaak komt het woord ‘digitaal’ voor in je stratgische 
plannen? Heb je de noodzakelijke kwaliteiten en 
vaardigheden in huis om strategische en  
operationele digitale stappen te nemen? Heb jij al 
inzichtelijk hoe je online presteert? Maak die  
(digitale) stap voor het te laat is. Succes!

wat heeft een merk of de onderneming mij als 
individu nu echt te bieden? Ken jij als onder-
neming je klant en weet jij de pijnpunten waar jij 
met je product en/of dienst op in speelt?

Het gaat hier over het duurzaam concurrentie- 
voordeel. Wanneer niet de digitale én emotionele 
vertaalslag is gemaakt aan de voorkant van de 
organisatie dan sluit dit niet aan op de zoektocht 
van de huidige en toekomstige klant en ontstaat 
er meer en meer een kloof tussen je  

onderneming en je klant. We kunnen stellen dat 
de klantrelatie van de toekomst een digitale én 
een menselijke (emotionele) klantrelatie gaat 
worden.

Wat betekent dit voor je bestaande organisatie? 
Bestaande organisaties kennen vaak een sterke 
inzet op een menselijke klantrelatie. Door middel 
van een doelgerichte inzet van digital zijn deze 
ondernemingen in staat om de klantrelatie  
toekomstbestendig sterk te houden. 

5
om te bouwen aan 
een duurzame 
digitale toekomst 
van je organisatie

“Transformeren naar een 
digitaal bedrijf heeft een  
heldere visie als basis en die 
visie begint bij de top.”
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B2B WEBSHOP VOOR  
DE SIGNBRANCHE

Nautasign behoort tot de top drie spelers in de signbranche en voorziet  

klanten van onder meer large format printers, snijfolie, inkt en decoratiefolie. 

Het uitgebreide assortiment wordt aangeboden via de webshop, waar tevens 

een supportomgeving is. Voor een optimale ondersteuning richting de klant 

is een compleet programma opgesteld: van printer aankoop en installatie tot 

een gedegen opleiding van de operator. 

De vraag
Een nieuwe Magento webshop die zich 
focust op het gebruikersgemak van de 
huidige klantengroep en hen centraal stelt. 
Bestellingen, retourneringen en vragen 
moeten allemaal vlekkeloos via de  
webshop verlopen. 

De aanpak
eDifference ontwikkelde een Magento webshop waar- 
bij bezoekers snel door het uitgebreide assortiment 
kunnen bladeren. Daarbij werd een koppeling  
gerealiseerd met het ERP-pakket. Vaste klanten 
beschikken over een eigen inlogomgeving voor  
uitgebreide persoonlijke ondersteuning. Gerelateerde 
producten maken upselling mogelijk. Daarnaast laat 
Nautasign zien dat de klant centraal wordt gesteld met 
de uitgebreide supportomgeving.  

De webshop wordt omarmd door de reeds bestaande 
klantengroep. Zij plaatsen het merendeel van hun  
orders via de webshop. De overstap naar  
Magento heeft daarbij voor een verbeterde  
performance gezorgd. 

Ook zijn er veel nieuwe website bezoekers op de 
website gekomen via Google. Door veel content 
pagina’s te maken op basis van veel gebruikte zoek-
termen (op basis van keyword onderzoek) zorg je 
ervoor dat je vaker prominent binnen de organische 
zoekresultaten van Google vertoond wordt. Ons advies 
is dan ook om continu aandacht te blijven geven aan 
de creatie van nuttige en aantrekkelijke content.

“Nautasign stelt de 
klant centraal door 
een uitgebreide 
en persoonlijke  
supportomgeving”
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Gerealiseerd in twee weken?
Als je de website bekijkt, met zijn vele pagina’s, 
fotogalerijen en uitgelichte projecten, lijkt het 
haast onmogelijk, maar het is ons weer gelukt! 
Veelgehoord: zo’n traject naar een nieuwe site 
duurt lang. Al die teksten, video’s en foto’s erin 
zetten, om over het schrijven maar te zwijgen. 
Daarbij wordt vaak onvoldoende nagedacht over 
het behalen van conversies. 
 

eDifference heeft de oplossing. Na een grondig 
online onderzoek en conceptbepaling bouwden 
wij binnen één week de nieuwe website.  
Allerlei professionals (designers, developers, 
online marketeers en copywriters) gingen samen 
met Waterwel aan de slag. Binnen een heel kort 
tijdsbestek stond er een hoogwaardig en  
compleet online middel dat direct met het doel 
aan de slag ging: bezoekers en leads  
genereren. Wie wil dat nu niet?

WATERWEL ZWEMBADEN
 EN ZWEMVIJVERS 

Een zwembad in de achtertuin, wie wil dat nu niet?  

Wij mochten een duik nemen in de mooie wereld van 

 zwembaden en zwemvijvers! Het resultaat mag er zijn:  

een prachtige high-end website op het gebied van  

zwembaden, zwemvijvers en beregeninginstallaties.  

Een website vol inspiratie, beleving en informatie.

Resultaat
Het resultaat is een website die inspeelt op de 
verschillende fases binnen de customer journey 
van de eindgebruiker. Met zijn vele pagina’s en 
projecten is het net een digitale showroom. De 
vindbaarheid heeft tijdens het gehele traject 
centraal gestaan: de goede rankings die we de 
afgelopen jaren behaald hebben, het verkeer via 
de organische zoekresultaten dat maandelijks 
aangetrokken wordt, moest behouden blijven én 
zelfs worden uitgebreid. Met de vele beelden en 
relevante teksten spelen we in op het inspireren 
en informeren van de bezoeker. De overtuigende 
teksten en call to actions verleiden de bezoeker 
tot een contactaanvraag.

Nieuwsgierig? Duik eens in de wereld van  
zwembaden. Ook een professionele website of 
webshop in één week realiseren? Bel ons gerust 
voor het inplannen van een afspraak met een 
digital marketingstrateeg om eens te brain- 
stormen over je online aanwezigheid. 
De koffie staat klaar!

“Waterwel.nl, gerealiseerd 
in 2 weken.”

Een goed werkende mobiele 

website z
orgt voor (naast 

blije bezoekers) ook voor 

hogere weergave in G
oogle 

zoekresultaten.

leads genereren met een nieuwe website
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“ 
eDifference 

denkt mee in 
toekomstige 

ontwikkelingen 
en helpt je op 
nieuwe ideeën 

 
” 

- Suzanne Koot, eigenaresse B1 Fashion

Concept B1 Fashion
De nieuwe webshop van B1 Fashion is gericht  
op dames in de leeftijd van 15-35 jaar uit  
Nederland. B1 Fashion heeft naast een webshop 
ook een winkel in het centrum van Barneveld en 
een eigen kledinglijn. Het primaire doel van de 
nieuwe web¬shop is het aanzetten tot een online 
aankoop of een winkelbezoek aan de vestiging 
in Barneveld. Maar daarnaast kunnen bezoekers 
in de webshop ook terecht voor inspiratie en 
informatie over de allerlaatste modetrends. Het 
merk wil haar klanten iets extra’s bieden en zoekt 
continu naar manieren om hen fan en  
ambassadeur van het merk B1 Fashion te maken. 

Voor het genereren van meer traffic en inter- 
actie wordt het merk B1 Fashion (en de webshop) 
onder de aandacht gebracht bij de grote groep 
volgers die op sociale media zoals Facebook,  
Instagram en Pinterest de laatste modetrends  
volgen. Door elke twee weken 25 nieuwe en 
unieke items aan de online collectie toe te 
voegen heeft de doelgroep altijd een goede 
reden om B1 Fashion nauwlettend in de gaten te 
houden. Een heel nieuwe feature is dat bezoekers 
zich voortaan ook kunnen inschrijven voor  
meldingen via WhatsApp. Tijdens de realisatie 

van de webshop is rekening gehouden met het 
gebruik van de verschillende devices: smart- 
phonegebruikers vertonen ander gedrag en  
hebben andere wensen dan laptop- of  
desktopgebruikers. 

Aanpak
Online gaan met de nieuwe webshop na slechts 
een week werk? Het lijkt misschien gekkenwerk 
door al die fraai vormgegeven pagina’s, unieke 
lookbooks en de grote hoeveelheid content en 
producten. Maar ook dit keer is het ons gelukt om 
in een zeer kort tijdsbestek, middels een nauwe 
samenwerking tussen de opdrachtgever en het 
team van eDifference, wederom een kwalitatief 
hoogwaardige webshop te realiseren!

De voorbereidingen bestonden uit een  

B1 FASHION

“Het ontwikkelen van een fashion shop die zich helemaal richt op dames!” 

Als retailspecialist draaien wij natuurlijk onze hand niet voor om voor deze 

mooie opdracht. Na een grondige voorbereiding volgde er een inspiratie- 

volle en intensieve week met veel design, development en contentcreatie. 

Na deze week werd er een prachtige nieuwe webshop gelanceerd.

“Binnen één week is 
deze nieuwe webshop 
gerealiseerd”

fashionshop voor dames
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Persoonlijke nieuwsbrieven

Hoe relevanter de content van de 
nieuwsbrief, hoe beter de resultaten. 
Maar hoe goed ken je je lezers  
eigenlijk? Stap voor stap naar beter 
contact.

Verjaardagscampagnes

Iedereen heeft een verjaardag.  
Waarom die datum dan niet 
gebruiken voor e-mail marketing?  
De verjaardagscampagne is een  
uitgelezen kans om de relatie met je 
klant te onderstrepen.

Geautomatiseerde mailcampagnes 
(marketing automation)

Een goed voorbeeld hiervan is de ‘verlaten 
winkelwagencampagne’. Een aanzienlijk deel 
van de gevulde winkelwagens in een webwinkel 
wordt namelijk niet afgerekend. 
Met een campagne als deze stimuleer je deze 
doelgroep om toch nog het verkoopproces af te 
ronden. 
Wanneer dit type campagne eenmaal is 
ingesteld, heb je er (nagenoeg) geen omkijken 
meer naar.

Voorbereidingen bestonden uit een grondig 
online onderzoek waarna wij het concept samen 
met opdrachtgever B1 Fashion ontwikkeld
hebben.In de daarop volgende fase zijn de 
benodigde website teksten geschreven en 
professionele foto’s geschoten.

Samen met de opdrachtgever gingen onze online 
specialisten aan de slag met een schitterend 
resultaat tot gevolg. Binnen één week is deze 
webshop gerealiseerd.

“Onze vorige webshop was verouderd en we wilden het groter aan gaan 
 pakken. Dit was het moment om een met een nieuwe webshop te beginnen, 

5 jaar geleden opende wij de winkel B1 Fashion aan de Langstraat 85A in 
Barneveld. Nu hebben wij een team wat de winkel draait, zodat wij daarnaast 

een webshop kunnen opzetten. Wij versturen nu pakketjes door heel  
Nederland vanuit een aparte locatie in Barneveld, vanuit dit punt bedienen 

wij de webshop en verzorgen wij de pakketten. Vanaf het begin af aan denkt 
eDifference goed mee en is er een goede samenwerking. eDifference denkt 
mee in toekomstige ontwikkelingen en helpt je op nieuwe ideeën, hier wordt 
je enthousiast van! De samenwerking verliep goed en als er iets onduidelijk is, 

staat er altijd iemand voor je klaar. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat!“

- Suzanne Koot, eigenaresse van B1 Fashion
Een complete webshop 

binnen een week!

Jouw volgende stappen 
in e-mailmarketing 1

 Retarget campagnemails 

Product nieuwsbrieven

Enquêtes

Wij ondersteunen zowel Mailplus of MailChimp 

voor wat betreft de implementatie, inrichting en 

koppelingen met webshops.

wordt

Het bedenken van campagnes

Het opzetten van een contentkalender 

Het creëeren van of het meedenken over content

Een ontwerp van je responsive e-mail template

Het opzetten van dashboards met statistieken

Daarnaast kunnen wij je helpen met:

•

•

•

•

•

Lees meer op edifference.nl/emailmarketing
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Welke facetten maken Magento zo populair? 
Het open source platform staat bekend om z’n 
legio aan mogelijkheden op het gebied van 
online marketing. Het platform is daarnaast erg 
schaalbaar. Het kan een explosieve groei aan 
bezoekers, producten en transacties  
gemakkelijk aan. En dankzij de velen extensies 

zijn er tal van koppelingen met andere bedrijfs-
software beschikbaar. Kortom, een platform met 
ongekende (uitbreidings)mogelijkheden. Maar 
ook een platform dat de vele technologische 
ontwikkelingen van de laatste jaren niet goed 
meer aankon. 

Verklaring 
voor het 
succes van 
Magento 
webshops 
Magento is al velen jaren op rij by far het populairste e-commercepakket ter wereld. 
Op dit moment zijn er ruim 250.000 Magento webshops. Kijk je daarvan op? Wij niet! 
Het platform biedt namelijk een overdaad aan mogelijkheden voor webshops om mee 
te kunnen doen met grote spelers binnen de e-commerce. Sterker nog...  
Ondernemingen als Fietsenwinkel.nl, Babypark.nl, ANWB, Chasin’ Denim en  
Hunkemöller hebben een Magento webshop. Dat betekent echter niet dat het platform 
alleen weggelegd is voor hele grote spelers... Ook voor middelgrote webshops kan 
Magento een uitermate geschikt e-commerceplatform zijn.  
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Het was dus hoogtijd voor een nieuw  
e-commerce platform met een ultieme  
gebruikersbeleving. Eind 2015 was het zover.  
De e-commerce community had er lang op 
gewacht... Onder bijna dezelfde naam, maar het 
vervolg op Magento 1 werd eindelijk gelanceerd: 
Magento 2 was een feit! De verwachtingen waren 
hooggespannen... 
Kon het platform ze waarmaken? 

Vanaf de start van het nieuwe platform in 2015 is 
eDifference met Magento 2 aan de slag gegaan.  
Inmiddels kunnen we met zekerheid stellen dat 
het platform alle hoge verwachtingen omtrent 
performance, user-experience en gemak meer 
dan waarmaakt.

02

03

04

05

01

Wat is er beter aan Magento 2? 
Wat zijn daadwerkelijk de voordelen van Magento 2? Waarom zou je ervoor kiezen om een 
overstap van Magento 1 naar Magento 2 te maken? We leggen het je kort uit. 

Supersnelle laadtijden
Snelle laadtijden zijn van onschatbare waarde voor een webshop. Wist je dat 40% van de 
bezoekers afhaakt als het laden van een pagina meer dan 3 seconde duurt? Better safe 
than sorry! Daarom ondersteunt het nieuwe platform de allerlaatste front-end technieken. 
Magento 2 heeft naast een ingebouwde full page cache een verbeterde database- 
structuur, lichtere codes en PHP7 ondersteuning welke ervoor zorgen dat het systeem 
veel sneller werkt. 

Veiligheid op één
Door een aangepaste filestructuur is de veiligheid omtrent betalingen en updates verder 
opgevoerd. We zullen u de technische details besparen, maar de code van de webshop 
wordt strenger bewaakt dan het goud in Fort Knox. Developers zijn in staat om  
makkelijker en sneller de code te beschermen tegen veiligheidslekken.

Verbluf jouw bezoeker
Bezoekers zullen versteld staan van jouw aanbod. Wat een schitterende presentatie! 
Het platform zorgt voor een ongekende klantervaring. Altijd en overal. Op zowel mobiel 
als desktop. Helemaal zoals het hoort anno 2017. Bovendien is het platform is volledig 
ontwikkeld vanuit een mobile first gedachte….

Verbeterde User Experience in de backend en verbeterde codestructuur
Naast een overweldigende ervaring voor bezoekers, is de backend van Magento 2 flink 
verbeterd. Het CMS oogt fris en werkt intuïtief en snel. Nieuw is de drag & drop  
functionaliteit waarmee webshopeigenaren zelf de mooiste pagina’s kunnen bouwen. 
In Magento 2 is de basis volledig vernieuwd en hanteert Magento een veel logischere 
opbouw welke het voor developers gemakkelijk maakt om het systeem aan te passen,  
uit te breiden en te onderhouden. 

Standaard meer e-commerce mogelijkheden
Een verbeterde klantervaring en een mobile first gedachtegoed zijn stuk voor stuk 
winners op online marketinggebied. Winners die standaard zijn opgenomen in Magento 2. 
Nóg beter scoren binnen zoekmachines? Daarbovenop is nog een heel arsenaal aan 
online marketingmiddelen te vinden in de vorm van modules. Deze connected 
IT-structuur staat het gebruik toe van eindeloos veel technologische ontwikkelingen 
binnen de branche.

Support Magento 1 stopt in 2018 
Ongetwijfeld ben je al bezig met het maken van 
plannen voor volgend jaar. Als eigenaar van een 
Magento webshop mag Magento 2 dan niet 
vergeten worden. Magento stopt vanaf november 
2018 met support voor Magento 1 en zal vanaf 
dat moment geen (veiligheid)updates meer uit-
brengen. Grote kans dat het volgend jaar dringen 
wordt om in de planning te komen van Magento 
ontwikkelaars. Zorg dat je op tijd bent, realisatie 
van een webshop heeft naast development ook 
een goede voorbereiding nodig. 

Eén van de elf Hypernode Certified Digital 
Agencies in Nederland
Een webshop valt of staat niet alleen bij een 
technisch goede werking, ook de hosting moet 
picobello in orde zijn. Zonder een gedegen 
hosting is een snelle performance ondenkbaar. 
Gelukkig heeft hostingbedrijf Byte hier een 
perfecte oplossing voor: Hypernode! 

“Het platform is 
feitelijk aantoonbaar  
gewoon beter”

Kort gezegd is Hypernode een hosting platform 
wat ervoor zorgt dat Magento 2 webshops een 
krachtige performance kunnen neerzetten. Om 
het hypernode platform te kunnen gebruiken is 
een certificaat nodig. Deze krijg je wanneer je 
als digital agency aan de strenge kwaliteitseisen 
van Byte voldoet. eDifference is één van de elf 
digital agencies in Nederland die zich officieel 
een Hypernode Certified Magento Agency mogen 
noemen. Meer hierover vind je op onze blog- 
pagina op eDifference.nl. 

Hypernode drijft de prestaties van een Magento 
2.0 webshop echt tot het uiterste. Het onderste 
wordt uit de kan gehaald wat betreft de perfor-
mance. Supersnelle webshops zijn het gevolg. 
Maar ook op het gebied van veiligheid is  
Hypernode subliem. Certified Agencies krijgen de 
beschikking over premium rapporten met daarin 
belangrijke veiligheidsupdates. Hierdoor voldoen 
onze webshops altijd aan de laatste veiligheids-
standaarden. 

Hoe onderscheid Magento 2 zich van  
standaardpakketten?
eDifference biedt Magento 2 trajecten voor-
namelijk aan bij de middelgrote en grote retail en 
business-to-business bedrijven. Denk aan  
specialistische retailers, groothandelaren, brands 
en industriële ondernemingen met een omzet van 
minimaal €2,5M. Voor bedrijven die met 
e-commerce tegemoet willen komen aan de 
wensen en verwachtingen van de doelgroep en 
mee willen groeien met de snelheid van 
technologische ontwikkelingen is Magento 2 
een duidelijke meerwaarde. Met een Magento 2 
webshop heb je een platform dat klaar is voor de 
toekomst. Gericht op groei voor de lange termijn! 
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online video
je boodschap 

overbrengen in 
minder tijd.

eDifference adviseert:

Video is een van de hoogst gewaardeerde vormen van content om kijkers te 
informeren en te inspireren. In video’s vertel je consumenten over producten of 

diensten. Net zo goed maak je effectieve korte adviesvideo’s waarin je
tips over gebruik of onderhoud geeft. En niet onbelangrijk: video geeft je unieke 

content waarmee je je kunt onderscheiden van concurrenten. 
 

Wij weten als geen ander dat je elke euro maar 1x kunt uitgeven. Dus voordat we 
starten met het maken van video’s, bepalen wij eerst samen de strategie:  

wat is het doel, wie is de doelgroep en via welke (online) kanalen gaan we de 
doelgroep bereiken. En zo zijn er meer onderwerpen die we vooraf inzichtelijk 

maken zodat je uiteindelijk relevant en kosten-efficiënt bezig bent. 
 

Met online video help je potentiële klanten in de oriëntatiefase 
 en vergroot je de kans op conversie.

productvideo

storytelling / branding 

bedrijfsvideo 

adviesvideo

uitleganimatie

Enthousiast geworden? 

Mail ons marketingteam op marketing@edifference.nl 

of bel 0342 40 56 30

Zet je product in de spotlight 
en vertel al dan niet met een 
presentator wat het allemaal kan. 
Vanuit YouTube plaatsen we het op 
diverse pagina’s.

Breng het verhaal van je product/dienst 
tot leven en stuur de emoties van de 
kijker zodanig dat hij/zij getriggerd 
wordt actie te ondernemen.

Je doelgroep leert je graag (beter) 
kennen. Laat in een video zien wat jouw 
bedrijf uniek maakt en engage met je 
publiek als nooit te voren.

Behandel de veelvoorkomende 
vragen (over een product) in een 

video  en laat zien dat jij meer bent 
dan alleen verkoper.

Visualiseer ingewikkelde 
processen met een op maat 

gemaakte animatie. 
Eenvoud en duidelijkheid  

staan hierin centraal.

de mogelijkheden
van video

Lees meer over online video op 
edifference.nl/video

Sipan Haji

Videospecialist eDifference

26 Call To Action door eDifference
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JUMBO LEEFCOMFORT
premium website voor high-end buitenleven

 Nuchtere mannen met oog voor kwaliteit en design. En iedere dag 

maximale toewijding om de klant zo goed mogelijk te helpen. We 

hebben het over het team van Jumbo Leefcomfort! Met reeds 35 

jaar ervaring zorgt Jumbo Leefcomfort ervoor dat klanten optimaal 

genieten van huis en tuin. Met een uitgebreid assortiment aan 

kwalitatief hoogwaardige terrasoverkappingen, zonwering,  

dakkapellen en kozijnen zorgt Jumbo voor meer wooncomfort.

Een jarenlange samenwerking tussen Jumbo 
Leefcomfort en eDifference heeft  
geresulteerd in dynamische websites en een 
goede online positie van Jumbo Leefcomfort. 
Iedere productgroep (kozijnen, overkappingen 
en zonweringen) bedient een eigen klant-
segment. Daarom is de keuze gemaakt om 3 
niche-websites te ontwikkelen:  
Jumbooverkappingen.nl, Jumbozonwering.nl 
en Jumbokozijnen.nl. Binnen iedere niche- 
website wordt het aanbod uitgebreid en  
helder uitgelicht.

Aanpak en werkwijze 
Eigenaar Gerard van Ee: “De eerste kennis- 
making met Jumbo Leefcomfort begint vaak 
online, de eerste indruk moet dus goed zijn. 

We willen onze websites dan ook als online 
showroom inzetten. Daarvoor zochten wij  
destijds naar een online partner die zich richt 
op relevante zoektermen, gebruikersvriendelijk 
heid én professioneel design. De samen- 
werking met eDifference verloopt heel goed. 
Vooraf werd er een gedegen plan van aanpak 
gemaakt. Onder anderen het zoekgedrag van 
de doelgroep werd in kaart gebracht, evenals 
de positie van de concurrentie. Deze goede 
aanpak en transparante werkwijze van  
eDifference raden we andere ondernemers ook 
zeker aan.”
 
Nieuwe website slechts het begin 
Gebaseerd op technologische ontwikkelingen, 
design-trends, bezoekersgedrag en externe 

“Onze showroom draait 
overuren sinds de 
nieuwe website in  
de lucht is.”
- Gerard van Ee, Directeur jumbo

Unieke producten verdienen 

een unieke website

veranderingen binnen de on- en offline markt 
wordt de website continu verder ontwikkeld. 
Stilstaan is inherent aan achteruitgang, zeker 
in de online wereld. Bezoekersgedrag wordt 
constant gemeten: hoeveel pagina’s worden er 
bekeken, via welke devices wordt de website 
bezocht, hoe reageren bezoekers op  
tekstuele of visuele wijzigingen. Testen worden 
uitgevoerd en na een positief resultaat worden 
wijzigingen definitief doorgevoerd. Middels 
een contentstrategie worden de verschillende 
doelgroepen over verschillende kanalen 
benaderd met voor hen relevante content,  

verstuurd op verschillende momenten in het 
jaar. Eigenaar Gerard van Ee: “Inmiddels is de 
website 2 jaar online. We merken dat onze 
doelgroep heel gericht benaderd wordt. Waar 
we dat concreet in terugzien? Meer aanvragen, 
meer showroombezoeken en betere klanten!”
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Het knisperend geluid van brandend hout, de 
aangename warmte, de gezelligheid voor de 
haard, wie droomt er niet van? Met meer dan 
100 jaar ervaring weet HAVE Verwarming hoe blij 
mensen worden van een haard. Maar hoe kies je 
de juiste kachel of haard? Met het toenemende 
aanbod aan onder meer hout-, gas- en pellet- 
kachels is dat nog niet zo makkelijk. Specificaties 
en technische eigenschappen zijn belangrijk, 
maar bovenal willen mensen een kachel die bij ze 
past. Een kachel die aansluit bij hun interieur. Een 
kachel die ze mooi vinden.

Bewustwording- en oriëntatiefase
Met Kachels.nl wordt ingespeeld op de eerste 
2 fases binnen de customer journey van een 
consument die een kachel of haard gaat kopen: 

bewustwordings- en oriëntatiefase. Op Kachels.nl 
kunnen bezoekers nu eenvoudig zien en bepalen 
welk type en stijl kachels hen aanspreekt. Kachels 
die in de smaak vallen kunnen aan hun persoon-
lijke moodboard worden toegevoegd en worden 
opgeslagen. En als de bezoeker het even niet 
meer weet is er altijd nog de ‘hot or not’-functie: 
een slimme en snelle manier om de eigen stijl te 
ontdekken! Heeft de bezoeker een goed beeld 
gekregen van de stijl die hij zoekt, dan kan hij 
eenvoudig een gerenommeerde kacheldealer in 
de buurt vinden.

“Een online strategie maak je 
niet alleen, daar heb je een 
kundige partner voor nodig”

INSPIRATIEPLATFORM KACHELS.NL

HAVE Verwarming, groothandel in kachels en haarden, heeft samen 

met eDifference Kachels.nl ontwikkeld. Dit inspiratieplatform 

geeft bezoekers de kans om, op basis van hun eigen smaak en 

voorkeuren, de kachel of haard te vinden die bij ze past.

Voor HAVE Verwarming is dit een volgende stap in het helpen 
van de consument bij het vinden van de juiste haard en een 
geschikte leverancier. Iets waar de inmiddels 161 aangesloten 
dealers zich helemaal van bewust zijn.

Blijvende ontwikkeling 
eDifference heeft het platform ontwikkeld in opdracht HAVE 
Verwarming. Van concept en design tot aan ontwikkeling. En 
als full service internetbureau hebben wij ook de coördinatie 
met de externe partners en aangesloten kachelleveranciers 
tot ons genomen. De vervolgstap is het platform continu door 
te ontwikkelen en uit te breiden met nieuwe functionaliteiten 
op basis van nieuwe bezoekersinzichten.

Gemakkelijk 

dealers vinden

Laat je inspireren en 
voeg kachels en haarden 
toe aan je moodboard

inspiratieplatform en leadgenerator voor de haardenspecialist

Met de interactieve hot or not functie  
ontdekken welke kachels bij jou passen 
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Hoe je ervoor zorgt dat je 
 nieuwsbrieven gelezen worden 

Van alle online kanalen is e-mail het oudste. En ondanks de leeftijd is e-mail  
springlevend. E-mail is bijna niet los te zien van het internet. Praktisch iedereen die 
online actief is beschikt over een e-mailadres. Dacht je dat de trend in e-mail vooral 

draaide om het zo snel mogelijk deleten van berichten? Mis, e-mail is slimmer,  
relevanter en real-time geworden. E-mailmarketing is hét kanaal bij uitstek om 

 langetermijnrelaties op te bouwen. E-mailmarketing is snel en flexibel inzetbaar,  
is volledig af te stemmen op het individu en is goed meetbaar waardoor er veel  

mogelijkheden zijn om deze te optimaliseren. 

nemingen is dit inderdaad nog een grote uit- 
daging. Een uitdaging die veelal ligt op data- 
management over verschillende platformen. Maar 
te vaak zien we dat er te zwaar aan wordt getild. 
Begin gewoon eerst eens praktisch met het 
nauwkeurig registreren van gegevens. Natuurlijk 
gebaseerd op een plan waarbij nagedacht wordt 
wat er geregistreerd moet worden en wat we met 
deze data kunnen bereiken. Veel werk? Niet als 
het een structurele werkwijze van je totale onder-
neming gaat worden en er gebruiksvriendelijke 
systemen zijn gekozen. 
 
Maak het persoonlijk. Het kan.
Wees eerlijk, accepteer jij het om standaard en 
weinig inspirerende mails te ontvangen? Jij wilt 
toch ook een persoonlijke benadering en niet als 
één uit de grote massa benaderd worden?  Het 
vermogen van je onderneming om je doelgroep 
persoonlijk aan te kunnen spreken via een 

Return on investment is bijzonder hoog
De effectiviteit van e-mailmarketing zie je terug 
in mooie ROI-cijfers. Volgens Census had ook in 
2016 e-mail de op een na hoogste ROI van alle 
marketingmiddelen. Op nummer 1 stond  
contentmarketing. En laat contentmarketing nou 
sterk in verbinding staan met e-mail.

E-mailmarketing op basis van trends
en voorspellingen
Een boodschap met een oplossing waarvan de 
ontvanger nog niet eens bij zichzelf ontdekt had 
dat hij hier behoefte in had? Waarom? De  
algoritmes vanuit de big data van de onder-
neming signaleerde een trend en baseerde hier 
een voorspelling op van interesse of koopgedrag. 
Klinkt te mooi om waar te zijn? Voor veel onder-

digitaal kanaal als e-mail zal bepalend zijn of 
klanten zich aangesproken voelen en nog langer 
een relatie met je onderneming wensen aan te 
gaan. En als jij als onderneming die transformatie 
in klantrelaties niet maakt, dan doet vroeg of laat 
je concurrent het wel.

Spammen maakt plaats voor communiceren. Wij 
horen vaak van ondernemers dat nieuwsbrieven 
irritant zijn en niet gelezen worden. Dat is zo nu 
en dan ook zo, maar dat geldt alleen voor de 
berichten die oninteressant zijn. Ook bij e-mail-
marketing draait het om de toegevoegde waarde 
die geboden wordt aan de ontvanger. Is je bood-
schap persoonlijk en relevant en dus afgestemd 
op de ontvanger?  ‘De juiste boodschap op het 
juiste moment naar de juiste persoon’ is vaak de 
omschrijving die marketeers hanteren als het gaat 
om het inzetten van effectieve en slimme  
marketing. Dit lukt alleen als je weet met wie je 
communiceert, wat zijn interesses zijn en wat hij 
weleens nodig zou kunnen hebben.

E-mailmarketing bevordert webtraffic
In professionele mailings kun je links opnemen 
naar je website of naar specifieke producten in 
je webshop. E-mail marketing zorgt er op deze 
manier voor dat je conversie omhoog schiet. 

Johan Van as
Digital marketingstrateeg eDifference

‘Verlaten winkelwagen’ e-mails 
Stimuleren van herhalingsaankopen 
Cross- en upselling (een passend product aanbieden bij een reeds gekocht artikel) 
Event-driven e-mail: automatisch verzonden e-mails naar aanleiding van gedrag en gegevens 
van de klant. Denk aan een e-mail bij het verlopen van een abonnement of een e-mail met ‘we 
missen je’ omdat de klant al 3 maanden niets bij je gekocht heeft.

Enkele voorbeelden van relevante e-mailmarketing:
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Websites: onderhouden en actueel houden van een website gebeurd via het Content Management Systeem 

en komt meestal voor rekening van marketingmedewerkers van een organisatie. Om zo efficiënt mogelijk met 

het CMS te werken, trainen wij medewerkers in het gebruik van Magento en Wordpress van de websites die wij 

opleveren. 

Mailings: voor het opzetten en versturen van nieuwsbrieven en mailcampagnes bieden wij ondersteuning in de 

vorm van onder andere trainingen, workshops en een online kenniscentrum. Dit doen wij in samenwerking met 

MailPlus en MailChimp.

Op online marketing en e-commerce gebied gaat de wereld razendsnel vooruit. Prettig kan het dan zijn om  

ad hoc of op regelmatige basis met online marketing experts te spreken over specifieke onderwerpen. Ook 

kunnen we met een ‘frisse blik van buiten’ meekijken bij huidige online marketing activiteiten om mee te denken 

hoe bestaande processen of werkwijzen geoptimaliseerd kunnen worden.

Digital marketing strategie 
Vragen waar je misschien wel mee worstelt: hoe ga ik mijn organisatie, op het gebied van digital, toekomst-

proof maken? Hoe reageer ik op snel veranderde markten en klantgedrag? Iedere onderneming heeft bedrijfs-

doelstellingen en de inzet van digitaal moet bijdragen aan het behalen van deze bedrijfsdoelstellingen. Door 

gezamenlijk een strategisch digitaal marketingplan op te stellen gaan we hier antwoord op geven.  

 

In grote lijnen bestaat het plan uit 3 onderdelen: 1 - interne en externe analyse, 2 - strategie en doelstellingen 

en 3 - implementatie en controle. Door interne en externe factoren te analyseren kunnen er conclusies worden 

getrokken en kan een strategische optie worden opgesteld. Uitwerking van deze strategische optie resulteert in 

een uiteenzetting van de manier waarop we de middelen gaan inzetten om de doelen te behalen. Bij de keuze 

van een strategie worden verschillende aspecten behandeld zoals: doelen, doelgroep, boodschap, middelen, 

medium en planning.  

 

Oftewel: kruip in de huid van je doelgroep, begrijp wat ze nodig hebben en geef ze dit op het juiste moment, 

via de kanalen waar ze dit verwachten.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)
Hoog weergegeven worden in Google zoekresultaten, naar aanleiding van de zoekopdrachten van jouw 

doelgroep gebruikt, hangt af van de kwaliteit van jouw content én de manier waarop je contentpagina’s zijn (op)

gebouwd. 

Wij helpen onder andere met de analyse en optimalisatie van de huidige situatie, de creatie van nieuwe content, 

het creëren van inzichten en het monitoren van resultaten.   

Contentstrategie en contentcreatie
Alles begint met content: met goede en aantrekkelijke content geef je consumenten iets om te lezen, leren,  

kijken en ervaren. Daarnaast wordt je interessant voor zoekmachines en kun je jaarrond actief met je doel- 

groepen communiceren door slim in te spelen op bijvoorbeeld feestdagen, seizoenen en events. Content  

(zoals teksten, foto’s en video) maak je bij voorkeur voor je website en -in aangepaste vorm- ook direct voor 

nieuwsbrieven en social media.

In een mediaplan beschrijven we op welke kanalen we welke content we het beste kunnen gaan inzetten om je 

doelgroepen en doelstellingen te bereiken.

Een contentkalender helpt vervolgens bij het plannen en definiëren van de onderwerpen waarover je gaat 

communiceren met de buitenwereld: wij noemen dat de ‘digitale hartslag’. Dit alles doen we altijd inclusief het 

vaststellen van meetbare succesfactoren, KPI’s, waarmee we grip houden op wat we doen.

Dit alles past binnen een allesomvattende contentstrategie waarin beschreven wordt welke content bijdraagt aan 

de doelstellingen van de organisatie en op welke manier dat gebeurd.

Web analytics (meten - inzicht – bijsturen - maximale conversie)
Meten is absoluut weten; alleen op basis van betrouwbare inzichten weet je waar je staat en waarop je moet 

bijsturen voor nog betere resultaten. Weet jij waarom je bezoekers afhaken, hoe populair specifieke content is of 

dat je video’s echt gewaardeerd worden? Net zo belangrijk is het om te weten of en hoe de gestelde doelen van 

je website worden gehaald en welke typen landingpagina’s er beter werken.

Wij kunnen onder andere helpen met het maken van een meet & weet-plan, het inrichten van dashboards en 

voorstellen doen voor het optimaliseren van website of nieuwsbrief.

 Een greep uit onze activiteiten waarmee we 

jouw bedrijf en medewerkers kunnen helpen

E-mailmarketing
Van e-mail nieuwsbrieven tot geautomatiseerde mailcampagnes. Stuur jouw klant opdrachtbevestigingen,  

servicemails of een evaluatiemogelijkheid.

Houdt contact met je klant met informatie die relevant is: van adviezen tot productinformatie en van 

aanbiedingen tot een verjaardagsmail. Voor onze klanten werken wij o.a. met mailsoftware van MailPlus (wordt 

Spotler) en MailChimp. Naast het ontwerpen van op desktop en mobiel goed werkende nieuwsbrieven helpen 

wij ook met het bedenken van campagnes, het maken van content tot en met het versturen van periodieke  

nieuwsbrieven en bijhouden van de statistieken. Alles zelf doen kan natuurlijk ook: wij helpen bedrijven en  

marketingmedewerkers op weg met training en ondersteuning wanneer gewenst.

Design
Elke goed werkende website, nieuwsbrief of banner heeft een doordacht ontwerp als basis. Soms moet het 

ontwerp bijdragen aan het gevoel en inspiratie die je wilt overbrengen aan de consument. Maar ook als het juist 

functioneel moet zijn is een doordacht ontwerp essentieel voor een ultieme gebruikerservaring. Het kleinere 

scherm van de mobiele telefoon vraagt speciale aandacht zodat alle basisfuncties en informatie optimaal 

bereikbaar blijven.

Veel projecten starten we met het maken van een eenvoudige online styleguide waarin alle online vormgeving 

elementen worden gedefinieerd. Dit vormt dan de basis bij de creatie van alle (toekomstige) digitale uitingen.

Trainingen / ondersteuning

En ook..... Consultancy Online Marketing en e-commerce

Conversie optimalisatie
Concreet onderzoeken waar en waarom bezoekers jouw website voortijdig verlaten en niet doen wat jij graag 

wilt. Bijvoorbeeld: waarom worden er geen aankopen gedaan? Waarom zijn er weinig nieuwsbrief inschrijvingen? 

Of waarom worden mijn content pagina’s niet gevonden en gelezen? Een mobiele website geeft soms weer 

andere potentiële obstakels voor je website bezoekers waar je nooit aan had gedacht.

Wij helpen met inzicht verkrijgen in het (taakgerichte) gedrag van bezoekers: we gebruiken hiervoor onder  

andere heatmaps die inzicht geven in muis en klikgedrag. Ook doen we A/B tests om te zien welke functie of 

pagina beter converteert. Ook registreren we of en hoe doelen worden gehaald. Waar nodig geven we advies of 

we passen op verzoek je website of nieuwsbrief aan zodat deze nog beter presteert.   

Online video’s
De efficiënte manier om unieke content te maken en vervolgens in te zetten in al je digitale kanalen. In video’s 

vertel je consumenten over producten of diensten. Net zo goed maak je effectieve korte adviesvideo’s waarin je 

tips over gebruik of onderhoud geeft. 

Ook op een nieuwe manier informeren en inspireren? Dan starten we met het maken van een videostrategie en 

stellen we doelen en doelgroepen vast en op welke (online) kanalen we de video’s het beste kunnen inzetten. 

Ook met de creatie van video hebben wij ervaring inclusief het inrichten van YouTube kanalen.

Online adverteren
Er zijn heel veel mogelijkheden om online te adverteren. Adverteer binnen Google met tekstadvertenties (SEA) 

of banners, promoot jezelf via Facebook, richt je advertentie op specifieke regio’s of doelgroepen of biedt je 

producten aan via Google Shopping. Maar waar, wanneer en hoe kun jij het beste online adverteren? Maak een 

goed campagneplan, creëer pakkende teksten en banners, monitor tussentijdse resultaten en stel bij voor 

maximale conversie. Wij helpen je graag met raad en daad.
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Om de doelgroep beter te helpen in hun  
zoektocht naar de ideale haard of kachel heeft  
eDifference, samen met HAVÉ, een nieuwe 
website ontwikkeld. Een website vol beleving en 
informatie, waar de consument digitaal door de 
grootste haardencollectie van Europa kan  
struinen. 

Van bewustwording en oriëntatie tot aankoop en 
ervaring; het internet vervult een belangrijke rol 
gedurende de gehele klantreis. De nieuwe web-
site van HAVÉ Verwarming is opgezet om de doel-

groep zoveel mogelijk te helpen gedurende deze 
klantreis. Naast een uitgebreide online catalogus 
met haarden en kachels is er ook een  
informatieve omgeving opgezet – het Kennis-
centrum- waar bezoekers meer leren over alles 
rondom kachels en haarden. Hoe stook je  
verantwoord hout? Hoe werkt een pelletkachel? 
En wat is nu eigenlijk het verschil tussen een 
inbouw- en een inzethaard? Vragen waar de doel-
groep antwoord op zoekt en waar HAVÉ nu ook 
online een passend antwoord op geeft.

HIGH END MAGENTO 2 WEBSITE

Haarden en kachels: van oudsher een noodzakelijke bron van warmte, 

tegenwoordig echte sfeermakers. De haard waar je van droomt vind je bij HAVÉ 

Verwarming. De showroom kan met recht een ‘Experience Center’ worden

 genoemd doordat op 1.200m2 meer dan 300 soorten kachels, haarden en 

schouwen staan opgesteld. Een deskundig team van specialisten begeleidt

iedere dag consumenten bij het maken van een juiste keuze.

HAVÉ is enorm trots op de vele merken die zij voert. 
Daarom geeft HAVÉ deze merken een podium op de 
nieuwe website in de vorm van een eigen merken- 
pagina. Deze pagina staat volledig in het teken van 
het merk en alle unieke eigenschappen van het merk 
worden uitgelicht in de vorm van producten, teksten, 
afbeeldingen en video’s.

600 + producten gevuld met unieke content 

“De online en offline ervaring naadloos op  
elkaar aan laten sluiten was het uitgangspunt.”

Unieke content blokken

Uitgebreide specificaties

Bijbehorende downloads

Makkelijk producten vergelijken 

Unieke merkenpagina’s met merkbeleving

Video

Zoekmachinevriendelijke catalogus

Kenniscentrum met unieke content

voor HAVÉ verwarming
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Centraal productbeheer via PIM-software Akaneo

 •  Strategie en conceptontwikkeling

 •  UX / UI Design

 •  Front-end en back-end development 

 •  Videocreatie 

 •  Migratie bestaande website data naar nieuwe website

Samenwerking via Scrum werkwijze
De website is volgens de Scrum-methodiek tot 
stand gekomen. Scrum is een projectaanpak waar-
bij behendigheid voorop staat. Binnen deze aanpak 
wordt ervan uitgegaan dat omstandigheden intern 
en extern kunnen veranderen, dat de verander- 
ingen omarmd worden en dat hier constant op 
ingespeeld wordt. Door heel gefaseerd de website 
te realiseren wordt een complex project behap-
baar voor beide partijen. Wensen worden vertaald 
in functionaliteiten. En voortschrijdende inzichten 
kunnen direct worden meegenomen. Zo worden 
er continu webpagina’s en functionaliteiten toe-
gevoegd en groeit de website gestaag. 

haveverwarming.nl

Nieuwsgierig geworden?

De bijdrage van ons  
multidisciplinaire team

Website op basis van het Magento 2 platform
De nieuwe website is gerealiseerd binnen het  
innovatieve en nieuwe Magento 2 platform, Open 
Source editie. Met Magento 2 is HAVÉ Verwarming 
in staat om, naast een uitgebreide catalogus, ook de 
content op een kwalitatief hoogwaardige manier te 
tonen. Een snelle website die goed te doorzoeken is 
draagt enorm bij aan een prettige gebruikers- 
ervaring. De website is responsive en werkt heel 
prettig op smartphones en tablets. Het nieuwe plat-
form stelt HAVÉ Verwarming eenvoudig in staat om de 
komende jaren (online) verder te groeien.

Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe  
Magento 2 website van HAVÉ Verwarming? 
Kijk dan eens op haveverwarming.nl.  

Wil je ook een Magento 2 website of webshop 
die bijdraagt aan het realiseren van je bedrijfs- 
doelstellingen? Neem dan contact met ons op 
voor een goed gesprek.

User Interface & 
User Experience Design 

Een belangrijk onderdeel van het  
proces is het design. Bij design gaat 
het er niet alleen om hoe mooi het 
eruit ziet, maar met name of het goed 
werkt. Niet voor onszelf, maar voor de 
eindgebruiker, kan die er goed mee 
overweg? De User Experience, de  
gebruikerservaring, staat bij ons dan 
ook hoog in het vaandel. 

“Bij design gaat het  
er niet alleen om hoe 
mooi het eruit ziet,  
maar met name of het 
goed werkt.”
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