KANSEN IN E-COMMERCE

Webwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook de omzetten rijzen de pan uit. Zo is de omzet van Coolblue in 2015
spectaculair gestegen tot meer dan een half miljard euro. Naast handelaren hebben ook steeds meer fabrikanten tegenwoordig een
webshop. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de bouw- en installatiesector? Welke kansen biedt e-commerce in de
toekomst en welke gevaren treden er op voor de verschillende marktpartijen? Op deze vragen geeft de BouwKennis monitor ‘Kansen
in E-commerce’ antwoord.
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• De eisen waaraan een succesvolle webshop moet voldoen.

bedragen € 2.500. Basis en Pro abonnees van

• Het belang van reviews, inzicht in levertijden en inzicht in voor-

BouwKennis krijgen een korting van 10% op de

raden.

totale kosten van het onderzoek.

• Afhaakmomenten in het online aankoopgedrag.
• De toekomst van webshops en de mate waarin een webshop
noodzakelijk is.
• De frictie tussen webshops van fabrikanten en handelaren.
• Concurrentie van vergelijkingssites en webwinkels als Bol.com,
Coolblue, Amazon en Alibaba.
• Ontwikkelingen rondom jouw webshop: wat willen klanten in de
toekomst en hoe moet je je online klantenservice invullen?
• Rol van e-commerce in de veranderende behoeften rondom
distributie.
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