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Online
marketing
Wie vijftien jaar geleden had voorspeld dat schoenen even
gemakkelijk via het internet zouden worden verkocht als
boeken en cd’s, zou voor gek zijn verklaard. Toch kopen
veel consumenten nu schoenen via het web. En met de
komst van grote pure players als Zalando hebben schoenen
zaken er geduchte concurrentie bij gekregen. Maar wat
doen zelfstandige schoenenwinkels om de online concur
rentie het hoofd te bieden?
Onlangs heeft de Hogeschool van Amsterdam de online
marketingactiviteiten van circa 150 zelfstandige schoenen
zaken onderzocht. Daaruit blijkt onder meer dat het
verhogen van het aantal winkelbezoeken en omzetgroei de
belangrijkste redenen zijn om online marketingactiviteiten te
starten. Toch benutten veel retailers nog lang niet alle
mogelijkheden die het internet biedt. Zo heeft maar een
derde van alle schoenwinkels een webshop. Het stimuleren
van het winkelbezoek middels de website beperkt zich
vooral tot het aankondigen van evenementen in de winkel.
Checken via de website of een paar schoenen in de winkel
op voorraad is, of het aanbieden van kortingsbonnen, zijn
mogelijkheden die minder vaak worden benut. Opvallend is
ook dat meer zelfstandige schoenwinkels gebruikmaken van
social media dan van een eigen website. Ze geven aan dat
het effectief inzetten van social media en de verbetering van
de online vindbaarheid de komende drie jaar de belangrijk
ste prioriteiten zijn op het gebied van online marketing.
Schoenenzaken die een webshop hebben en/of actief zijn
op social media lieten in 2012 een positievere omzet
ontwikkeling zien dan collega’s die geen gebruikmaken van
deze online marketingkanalen. Ook over de omzetontwikke
ling in 2013 zijn eerstgenoemde bedrijven beduidend
positiever dan bedrijven die niet aan online verkoop en
social media doen. De vraag die echter onbeantwoord blijft:
presteren schoenzaken die online marketing inzetten beter,
of maken de betere schoenwinkels meer gebruik van online
marketing? Feit is dat schoenenwinkels niet meer zonder
online marketing kunnen. Met dat statement is bijna de helft
van de zelfstandige schoenenzaken het eens.
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