
DE WINNAARS

2 0 1 8



Met 1500 winkels in ons winkelcentrum hebben wij 

4.500.000 bezoekers per maand. Al 1.000.000 

shoppers hebben gekocht via de beslist.nl Winkelwagen!

BEL 026 - 3190410
en reserveer een plek in het grootste online winkelcentrum!

HET GROOTSTE

ONLINE 
WINKELCENTRUM



Met 1500 winkels in ons winkelcentrum hebben wij 

4.500.000 bezoekers per maand. Al 1.000.000 

shoppers hebben gekocht via de beslist.nl Winkelwagen!

BEL 026 - 3190410
en reserveer een plek in het grootste online winkelcentrum!

HET GROOTSTE

ONLINE 
WINKELCENTRUM



Dexport.nl | 088 339 76 78

95% zoekt op
google

15 miljard
omzet amazon

30 miljoen
facebookers

Uw merk verdient het beste
Duitse marketingteam.



5

INHOUDSOPGAVE
7 VOORWOORD ARJEN BONSING

8 BRANCHES VERBONDEN

12 WINNAARS PUBLIEKSPRIJZEN XS

13 BESTE STARTER AWARD

14 WINNAARS PUBLIEKSPRIJZEN XL

16 VAKPRIJS ING HOME & LIVING

17 VAKPRIJS FASHION & LIFESTYLE

20 VAKPRIJS FINANCIAL & PERSONAL SERVICES

23 VAKPRIJS LEVENSMIDDELEN & PERSOONLIJKE VERZORGING

26 VAKPRIJS KIESKEURIG.NL CONSUMER ELECTRONICS & TELECOM

29 VAKPRIJS TRAVEL & LEISURE

31 INTERSHOP B2B AWARD

32 LIGHTSPEED ECOMMERCE50

@Shoppingaward
#Shopping2018

@Shoppingawards2018

COLOFON
Uitgever
Paul Petermeijer
Hoofdredactie
Arjan van Oosterhout
Medewerkers aan dit nummer
Arjen Bonsing, Bernadette van 
den Hooven, Jelle Kempe, Jaap van 
Sandijk, Danielle Scheffer
Marketingcoördinatie
Rebecca Makken
Sales
Peter van Balsfoort, Tjerk Hillen
Vormgeving
Studio BBP Media
Productie
Ray van Zeijst

Een uitgave van BBP Media
Beneluxlaan 2C
Postbus 276
3440 AG Woerden
Nederland
T. +31 (0)348 41 53 05
F. +31 (0)348 41 07 31
W. info@bbpmedia.nl

Niets uit deze Shopping Awards 
2018-bijlage mag worden 
overgenomen zonder de 
uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van de uitgever. De 
uitgever is niet aansprakelijk voor 
eventuele (zet)fouten en/of schade 
die daarvan direct of indirect het 
gevolg zou kunnen zijn.

©BBP Media 2018

Meer 
over de Beslist.nl Beste Winkel en de DHL Game Changer Award lees je in Twinkle 4, die verschijnt op dinsdag 17 april.





7

VOORWOORD
Gefeliciteerd!

Het is een eer om op deze plek de winnaars van de 
 Shopping Awards van harte te mogen feliciteren. Het 
winnen van een Shopping Award is een absolute top-

prestatie. In een wereld waar de ontwikkelingen steeds sneller 
gaan en de internationale concurrentie steeds groter wordt, ligt 
de lat immers steeds hoger.

Maar de felicitatie is ook bedoeld voor alle deelnemers die niet 
gewonnen hebben. Uit hun inschrijving spreekt immers de 
overtuiging van de eigen kwaliteit. Maar het is meer dan alleen 
dat. Voor heel veel partijen is de inschrijving ook een moment 
voor zelfreflectie. Een moment om met je organisatie na te den-
ken of je objectief bekeken kans maakt op een publieksprijs. Of 
bij de vakprijzen in een motivatie beschrijft welke vooruitgang je 
geboekt hebt en wat consumenten daarvan daadwerkelijk heb-
ben gemerkt. Dat is niet makkelijk, zeker als je weet dat je uit-
genodigd kunt worden om daar door de meest vooraanstaande 
vakgenoten kritisch op bevraagd te worden.

De felicitaties zijn ook voor alle juryleden die ongelooflijk veel 
tijd en energie hebben gestoken in de beoordeling van de in-
zendingen en in de onderlinge discussies in de jury sessies. Zelf 
heb ik de kans gehad bij al die sessies aanwezig te zijn en ik heb 
opnieuw ervaren hoe stimulerend al die verschillende invals-
hoeken van experts en de kandidaten zijn.

Dat willen we graag met alle deelnemers delen. Daarom zal 
onderzoeksbureau SAMR de bij de publieksprijzen XL gemeten 
scores terugkoppelen aan alle kandidaten, zodat ze zicht krij-
gen op hoe hun score zich verhoudt tot het gemiddelde in hun 

categorie. Over de vakprijzen gaan we in een serie  artikelen in 
Twinkle de bevindingen van Customer Journey Experts uit de 
aankoop analyses per productcategorie toelichten.

Dit sluit aan bij de doelstelling van de bij Shopping Awards samen-
werkende brancheorganisaties, om de meest toonaangevende 
omnichannel prijzen uit te reiken die ook een inhoudelijke bijdrage 
leveren aan de verdere kennisontwikkeling in retail.
Met de brancheorganisaties en de juryleden kijken we hoe we 
daar in de volgende edities van de Shopping Awards nog ver-
der invulling aan kunnen geven. Iedereen die daar  ideeën over 
heeft: deel ze met ons! Dan kunnen we volgend jaar nog meer 
deelnemers en winnaars feliciteren.

Van harte,

ARJEN BONSING 
OVERALL 
JURYVOORZITTER 
SHOPPING AWARDS
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BRANCHE S VERBONDEN
VIJF SAMENWERKENDE ORGANISATIES
De Shopping Awards worden georganiseerd onder 
toezicht van de Stichting Shopping Awards. Twinkle-
uitgever BBP Media is de uitvoerend producent. Vijf 
 organisaties zijn partner van de Stichting: ANVR, 
 INretail, Thuiswinkel.org, Uneto-VNI en het Verbond 
van  Verzekeraars. Een korte introductie van deze 
 samenwerkende branche organisaties.

ANVR
IN VOGELVLUCHT
ANVR is al ruim vijftig jaar de brancheor-
ganisatie voor ‘ondernemers in reizen’. 
Door de krachten van reisondernemers 
te bundelen en hun belangen te behar-
tigen, kan de ANVR nationaal en inter-
nationaal een toonaangevende plaats 
innemen als vertegenwoordiger van de 
gehele reissector.

IN DE PRAKTIJK
De aangesloten ‘ondernemers in reizen’ 
bepalen niet alleen de stappen van de 
brancheorganisatie op de weg van ‘Trust 
in travel’ en ‘Travel Tomorrow’. Zij zijn 
ook vaak actief in overlegplatformen en 
adviseren het ANVR-bestuur als het gaat 
om imago, lobby, consumentenzaken, 
luchtvaart, sociaal beleid, et cetera. 

INRETAIL
INretail is de grootste brancheorganisatie in 
non-food retail. De vereniging lobbyt om onder-
nemen makkelijker te maken. De retailprofessio-
nals ondersteunen en adviseren leden over cao, 
bedrijfsvoering, juridische kwesties en markt-
ontwikkelingen. Daarnaast helpen ze leden om 
zich voor te bereiden op de toekomst van het 
retaillandschap.

PRODUCTEN EN DIENSTEN
De belangrijkste producten en diensten van 
INretail op een rij:
• Belangenbehartiging – onder meer voor 

 belastingherziening, lokale en regionale lobby.
• Cao en arbeidsvoorwaarden.
• Financiering – de financiële experts helpen bij 

het zoeken van alternatieve financieringen.
• Ondernemersservice – direct en kosteloos 

 antwoord op vragen.
• Juridisch advies.
• Cijfers & trends – de laatste marktcijfers en 

 -ontwikkelingen gericht op een optimale 
 bedrijfsvoering.

• Ledenvoordeel – (financiële) voordelen op 
diverse producten en diensten.

• CBW-erkend – een garantieregeling voor 
woon- en bruidsmodewinkels die de klant 
meer zekerheid biedt.

• Incrowd – een landelijk netwerk van innova-
tieve en eigenzinnige, next-gen ondernemers 
in retail.
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VERBOND VAN 
VERZEKERAARS
Het Verbond van Verzekeraars is de 
belangenvereniging van schade- en 
 levensverzekeraars in Nederland. Ook 
bedrijven die zich toeleggen op bank-
sparen voor de oude dag en premie-
pensioeninstellingen zijn lid. De leden 
vertegenwoordigen samen ruim 95 
procent van de verzekeringsmarkt.

HOOFDDOELSTELLINGEN
1.  Vertegenwoordigen van de leden. 

Het Verbond treedt namens de leden 
op als gesprekspartner voor politiek, 
overheid en andere organisaties.

2.  Bevorderen van het imago van de 
verzekeringstak. Het Verbond coördi-
neert de pr van de gehele bedrijfstak, 
verwoordt het beleid naar de media 
en speelt in op ontwikkelingen.

3.  Bieden van een platform. Het Ver-
bond organiseert bijeenkomsten, 
zoals themadagen over actuele on-
derwerpen, en ledenvergaderingen. 
Deze bijeenkomsten hebben ook een 
sociale functie: leden kunnen elkaar 
ontmoeten.

4.  Dienstverlening. Door de vertegen-
woordigende rol is het Verbond op de 
hoogte van relevante ontwikkelingen 
en fungeert daarom als kenniscen-
trum voor zijn leden.

THUISWINKEL.ORG
Thuiswinkel.org is het inspirerende 
digital commerce-netwerk dat 
 (web)winkels en hun medewerkers helpt 
succesvoller te zijn. De vereniging is 
onder consumenten vooral bekend door 
het Thuiswinkel Waarborg. Daarnaast 
geeft de organisatie het online keurmerk 
voor de b2b-markt (Thuiswinkel Zakelijk) 
uit en heeft ze Thuiswinkel e-Academy 
geïnitieerd.
Thuiswinkel.org helpt haar leden verder 
met gratis juridisch advies, het eigen 
netwerk van businesspartners, verschil-
lende marktonderzoeken en via onder-
zoeksplatform ShoppingTomorrow. Ook 
komt de vereniging op voor de belangen 
van webwinkeliers op nationaal en inter-
nationaal niveau in Den Haag en Brussel.

DE LEDEN
Thuiswinkel.org heeft meer dan 2.200 
leden die online producten en dien-
sten aan consumenten verkopen. Zij 
realiseren samen ruim 70 procent van 
alle online consumentenbestedingen in 
Nederland. Op basis van deze represen-
tativiteit is Thuiswinkel.org de gespreks-
partner voor beleidsmakers, stakehol-
ders en politieke beslissers.

UNETO-VNI
Uneto-VNI is de ondernemersorgani-
satie voor de installatiebranche en de 
technische detailhandel. Als één van 
de grootste werkgeversorganisaties 
van Nederland zijn we een factor van 
betekenis. Als eigentijdse, solide bran-
cheorganisatie zetten wij ons in voor een 
vitale marktpositie van de technische 
installatiesector en elektrotechnische 
detailhandel. Door voor onze leden een 
zo ideaal mogelijke markt te creëren, 
kan de sector zich maximaal ontplooien. 
Hierdoor ontstaat er een optimaal eco-
nomisch en financieel handelsklimaat. 
Dit draagt bij aan een sterke, duurzame 
economie.

VISIE
Op maatschappelijk, sociaal en econo-
misch terrein zijn we een toonaange-
vende speler in het publieke en politieke 
debat. We onderhouden contacten met 
overheid en politiek, onderwijsinstellin-
gen, media, koepelorganisaties, vakbon-
den en fabrikanten- en consumentenor-
ganisaties. We laten onze stem horen en 
behartigen de belangen van onze leden 
op economisch, sociaal, maatschappelijk 
en juridisch gebied. We bieden onze 
leden een platform voor kennisuitwis-
seling. Intussen bewaken we de waarde 
van het merk. Uneto-VNI staat voor 
service, vakmanschap en kwaliteit voor 
de opdrachtgevers van onze leden.







1 2

PUBLIEKSWINNAARS XS
Blije gezichten tijdens het Shopping Awards Event in de Wester Unie 
te Amsterdam: twaalf retailers sleepten op donderdag 8 maart een 
 Publieksprijs XS in de wacht. Uit handen van presentator Dennis Weening 
ontvingen zij een award voor de beste review scores in hun categorie. 

De consumentenbeoordelingen werden gemeten in een onafhankelijk onderzoek, uitge-
voerd door KiyOh. Wie in aanmerking wilde komen voor de titel van publiekslieveling XS, 
mocht maximaal 4 miljoen euro jaaromzet draaien en moest beschikken over een digitale 
propositie.

BLOEMEN, TUIN & DIEREN
Toppershops

COMPUTER, HARD- & SOFTWARE
Sneltoner.nl 

DOE-HET-ZELF & HOBBY 
Schroevenspecialist.nl

ELEKTRONICA & TELECOM 
Kabelshop.nl 

ETEN & DRINKEN 
Puur Mieke

MODE
Rico Moda

PERSOONLIJKE VERZORGING
ParfumWebshop.nl

SIERADEN & MODEACCESSOIRES 
Kofferstunter.nl

SPORTSWEAR & SPORTARTIKELEN 
Bushcraftshop.nl 

VAKANTIES & REISTICKETS
Bebsy

VOERTUIGEN, AUTO & ACCESSOIRES
Datona

WONEN & SLAPEN 
Waterbed Kampioen
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BESTE STARTER 
AWARD
Uit de ingediende cases voor de Beste Starter Award selecteerde 
de vakjury drie genomineerden: Otrium, Beerwulf en Twickto.

OTRIUM
Otrium, dat onlangs een kapitaalinjectie van 750.000 euro binnenhaalde, ver-
dubbelde het afgelopen jaar zijn ledenaantal (inmiddels 400.000) en verkoopt 
op commissiebasis restpartijen van modemerken op zijn besloten platform. Op-
richters Max Klijnstra (27) en Milan Daniels (26), vrienden sinds de basisschool, 
stellen zich ten doel innovatie en eersteklas service in de online outletmarkt te 
brengen. Sinds kort biedt het platform niet alleen mode-items voor vrouwen, 
maar ook voor mannen.

BEERWULF
Beerwulf kan rekenen op de steun van een grote investeerder: Heineken. Toch 
handelt de speciaalbierverkoper op eigen houtje en is het assortiment afkom-
stig van een grote diversiteit aan brouwers. In zijn eerste bestaansjaar zocht 
Beerwulf direct het buitenland op, waardoor de biertjes inmiddels naar vijf 
Europese landen geëxporteerd worden. Het team achter de start-up telt inmid-
dels dertien nationaliteiten.

TWICKTO
Zie het als aanbieder van constructiespeelgoed maar eens op te nemen tegen 
Lego: Twickto maakt een dappere, internationale start met zijn gepatenteerde 
draai-en-klikblokjes. Eens een jongensdroom van een Nederlands familiebedrijf, 
nu, een half jaar na lancering, verkrijgbaar bij onder meer Intertoys, wehkamp 
en bol.com. De gethematiseerde bouwpakketten dienen niet alleen ter ver-
maak, maar ook ter lering; Twickto zoekt daarom aansluiting bij de onderwijs-
sector.

OTRIUM
JURYOORDEEL:
De vakjury bestempelde Otrium als de 
‘verbazing van het jaar’. De start-up 
imponeerde de jury met een gekwan-
tificeerde strategie. ‘Het authentieke 
ondernemerschap van Otrium biedt 
onderscheid in een competitieve 
markt. Een slim, snel en solide verhaal 
van twee basisschoolvrienden. Het 
outlet-concept is doordacht en profes-
sioneel aangevlogen. Mede door het 
aantrekken van de juiste partijen is 
Otrium goed op weg iets heel moois te 
maken!’

WINNAAR

BESTE STARTER
AWARD
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WINNAARS PUBLIEKS PRIJZEN XL
Powered by Retail Rocket

COMPUTER, HARD & SOFTWARE
123inkt.nl

Powered by ippies.nl

ELEKTRONICA & TELECOM
Coolblue

Powered by iDEAL

ETEN & DRINKEN
Wijnvoordeel

Powered by Dexport

FINANCIËLE DIENSTEN
InShared

Powered by ICTRecht

HUIS & TUIN
zooplus

Powered by Webhelp

MODE
Steps
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WINNAARS PUBLIEKS PRIJZEN XL
Powered by PayPal

PERSOONLIJKE VERZORGING
De Online Drogist 

Powered by Ingenico ePayments

SCHOENEN
vanHaren

Powered by MasterCard

VAKANTIES & REISTICKETS
TUI

Powered by gracious

WARENHUIZEN
bol.com

De Shopping Awards Publieksprijzen XL gaan naar Nederlandse rechtspersonen met een digitale propositie en 
een minimale jaaromzet van 4 miljoen euro. Onafhankelijk onderzoeksbureau SAMR definieert de winnaars 
door beoordelingen van klanten te combineren met aankoopbevindingen van een consumentenpanel.
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ING
HOME & LIVING
NOG VEEL ONTWIKKELINGS-
MOGELIJKHEDEN
De inzenders in de categorie Home & Living kennen een stevige concurrent: de 
vertrouwde winkel met persoonlijk advies en inspiratie waar je steevast met 
meer naar huis gaat dan je eigenlijk van plan was te kopen. Winkelen voor je ei-
gen huis is leuk; we houden van ‘thuis’. Inspiratie is waar het allemaal om draait 
– of eigenlijk: om zou moeten draaien, bij de inzenders in deze categorie.

Een enkele foto van een stoel, tuintafel of kussentje en pagina’s vol met 
 duizenden zoekresultaten zijn natuurlijk niet inspirerend. Om van ‘kopen’ naar 
‘winkelen’ te groeien is meer nodig. Interieuradviezen die bij jou passen, die 
jouw huis tot thuis maakt. Meer informatie over de maat van de producten, 
de gebruikte stof en de installatie zijn nodig. Maar, ook nieuwe technieken als 
augmented reality kunnen hierin het verschil maken: hoe staat dat  dressoir 
straks in de kamer? Niet in de laatste plaats is een zorgeloze levering een 
absolute eis.

De inzenders in deze categorie hebben het afgelopen jaar de nodige stappen 
gezet van kopen naar winkelen. Maar vergeleken met aanbieders in het bui-
tenland lopen ze hierin wat achter. Hoewel ze hard aan de weg timmeren en 
nieuwe klanten en omzet weten binnen te halen, ziet de jury nog veel ontwik-
kelingsmogelijkheden voor Nederlandse e-tailers in Home & Living.
Volgend jaar hoopt de jury ook meer diversiteit in de inzendingen te vinden. 

Genomineerd:
• bol.com
• Praxis

WEHKAMP
JURYOORDEEL:
Wehkamp heeft in 2017 een 
 aantal duidelijke keuzes gemaakt. 
Het webwarenhuis heeft een 
mobile first-strategie ontwikkeld en 
focust op het gezin als doelgroep. Met 
persona Saskia laat wehkamp zien 
deze groep goed te kennen. Daar-
naast onderscheidt de e-tailer zich in 
assortiment,  logistiek en levering; de 
bestelde bank staat morgen in huis. 
Ten slotte is het bedrijf sterk bezig 
een eigen merk neer te zetten en doet 
het aansprekende experimenten, zoals 
last-mile bezorging met  Fietskoeriers.nl.

WINNAAR

ING
HOME & LIVING
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FASHION & LIFESTYLE
DIGITALE TRANSFORMATIE
Terwijl veel retailers nog zoekende zijn naar een strategie, is in de categorie 
Fashion & Lifestyle steeds duidelijker zichtbaar dat ondernemers niet alleen 
richting zoeken, maar nu ook dingen oppakken. De jury ziet dat webwinkels in 
deze branche stappen zetten op het gebied van doelgroepgericht ondernemen. 
Zo zet wehkamp vol in op het gezin en heeft G-Star RAW – dat zich nooit op een 
specifieke doelgroep richtte – nu twee doelgroepen gecreëerd. Deze focussen 
op kwaliteit en duurzaamheid.

Het afgelopen jaar stond voor de mode- en lifestyle-webwinkels in het teken 
van digitale transformatie. Bedrijven in deze categorie maken zich op voor de 
volgende fase, waarin differentiatie, personalisatie en beleving een belangrijke 
rol zullen spelen. G-Star RAW pakt dit laatste goed op met het inspirerende 
Denim World. Wehkamp, van huis uit een direct seller die snelle slagen kan 
maken, wist in de nieuw geformuleerde doelgroep een groei van 20 procent te 
realiseren.

Deze ontwikkelingen zijn nog jong, maar geven het vertrouwen dat de organi-
saties de juiste keuzes maken. Toch is het nog afwachten hoe deze vorderingen 
zich de komende jaren zullen uitbetalen. De jury volgt de ontwikkelingen dan 
ook met grote belangstelling en is benieuwd naar de effecten. 

Genomineerd:
• G-Star RAW
• wehkamp

DE BIJENKORF
JURYOORDEEL:
De Bijenkorf heeft het afgelopen 
jaar met een relatief klein team 
veel bereikt. Vergeleken met 
het jaar ervoor maakte het bedrijf 
online een flinke sprong; de vorderingen 
zijn tot in de finesses uitgevoerd. De jury 
prijst de manier waarop de Bijenkorf 
personalisatie toepast – onder meer in de 
vorm van een persoonlijk cadeautje bij 
een bestelling. Het personal styling team, 
de uitbreiding met dertig topmerken en 
goede klikcijfers bij designermerken zijn 
belangrijke hoogtepunten. 

WINNAAR

FASHION & 
LIFESTYLE
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FINANCIAL & 
PERSONAL SERVICES
IN DE FRONTLINIE VAN DE INNOVATIE
Waar in 2016 de techniek met betrekking tot klantdata nog centraal stond, gaan 
de spelers in de categorie Financial & Personal services in 2017 veel meer in op 
het gebruik ervan. Want nu de techniek in huis is, komt voor de dienstverleners 
het moment om daarmee aan de slag te gaan.

En dat leidt tot boeiende cases waarin de klant het vertrekpunt is. Op het 
gebied van personalisatie, omnichannel en transparantie loopt de verzeke-
ringssector voorop, constateert de jury tot groot genoegen. De innovaties bij 
 InShared zijn wat de juryleden betreft een mooi voorbeeld. Ze spreken van 
een game changing-effect. De jury is ook positief over het hoge gehalte aan 
maatschappelijke betrokkenheid bij de aanbieders in de categorie. Een betrok-
kenheid die de bedrijven goed weten te vertalen naar hun zakelijke propositie. 
Zo introduceert InShared de SafeDrivePod (die het scherm van de smartphone 
blokkeert tijdens het rijden) en kwam Interpolis met de Automodus-app, die 
een positief effect heeft op jongeren, die hierdoor meer schadevrij rijden (en 
dus minder premie betalen).

Naast de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid verdient ook het enthousi-
asme waarmee de kandidaten zich presenteerden een speciale vermelding, 
benadrukt de jury. De verzekeringswereld is niet saai, maar volop in beweging 
en zij loopt in de frontlinie van de innovatie, zo wordt geconstateerd.

Genomineerd:
• Centraal Beheer
• Interpolis

INSHARED
JURYOORDEEL:
Inshared koppelt geavanceerde 
data intelligence aan de achter-
kant aan een in vorm en inhoud 
onderscheidende consumenten-
propositie. Met een combinatie van 
hoogstaande technologie, klant-
gerichtheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap is 
het toonaangevend in Nederland. De 
jury is onder de indruk van de grote 
innovatieve waarde.

WINNAAR

FINANCIAL 
& PERSONAL 

SERVICES



Ingenico.nl/omnichannel 
Telefoon: +31 (0) 23 752 42 00
Email: salesnl.ecom@ingenico.com

Eén rapportage
Eén geconsolideerd rapport  
van  in-store en online transacties 
voor  een eenvoudig reconciliatie

Eén contract
Voor het verwerken van online 
en instore betalingen, in plaats 
van individuele contracten per 
verkoopkanaal

Eén contactpunt
Eén aanspreekpunt voor al uw 
betaling gerelateerde vragen en 
verzoeken

Bied een consistente gebruikservaring dankzij 
Ingenico One, de Omni-Channel oplossing
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LEVENSMIDDELEN 
& PERSOONLIJKE 
VERZORGING
VEEL PROGRESSIE
De online bestedingen aan levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsartike-
len zitten enorm in de lift. Gevestigde en nieuwe partijen noteren zodoende 
indrukwekkende online groeipercentages, ondertussen proberen ze elkaar 
marktaandeel af te snoepen. Uiteindelijk moet ook de weg naar winst worden 
ingezet. Zover is het vooralsnog niet.
De jury constateert dat er het afgelopen jaar grote digitale stappen zijn gezet 
door traditionele supermarktpartijen, die langzaam zicht krijgen op de toege-
voegde waarde die zij ook webshoppers kunnen bieden. De basis komt meer 
en meer op orde, op het gebied van zowel platform als performance. Online en 
offline werden vooralsnog echter maar weinig aan elkaar gekoppeld; genomi-
neerden DekaMarkt en PLUS hebben concrete plannen om de kanalen meer 
aan elkaar te knopen, maar 2017 was (nog) niet het jaar van cross- en omni in 
deze categorie.
Behalve de genoemde ketens werd ook Picnic genomineerd voor deze 
 Shopping Award, waarmee de vakjury haar keus mocht maken tussen drie 
heel sterke kandidaten, die ieder veel progressie hebben geboekt in 2017. Bij 
allemaal is er ruimte voor verbetering op het gebied van content, personalisatie 
en het vergemakkelijken van het keuzeproces. Opvallend: de bezorger speelt 
bij alle drie genomineerden een belangrijke rol, als de (lokale) held aan de deur. 
Veel andere parallellen zijn er niet te trekken, afgezien van de groei die deze 
veelbelovende categorie kenmerkt.

PICNIC
JURYOORDEEL:
2017 was het doorbraakjaar van Picnic. 
Het model met distributiecentra en 
hubs is bewezen succesvol en lijkt 
toekomstbestendig; het bezorg terrein 
werd verveelvoudigd, wat niet ten 
koste ging van de operationele kwa-
liteit. Picnic is ook innovatief met de 
creatie van vraaggerichte ketens, die 
versheid bevorderen en derving helpen 
voorkomen. De start-up koppelt naar 
eigen zeggen een low cost model aan 
een high end experience. Daar sluit de 
jury zich bij aan. 

WINNAAR

Genomineerd:
• DekaMarkt
• PLUS

LEVENSMIDDELEN & 
PERSOONLIJKE 
VERZORGING



GEFELICITEERD MET JULLIE NOMINATIES 
VOOR DE SHOPPING AWARDS!

www. intershop.nl

Binnenkort ook genomineerd omdat u het zo goed doet?
Kies voor zorgeloze groei met Intershop Commerce-as-Service.

De afgelopen 25 jaar heeft Intershop de ‘digitale motoren’ gebouwd die de drijvende 

kracht vormen achter honderden ambitieuze B2B- en B2C-bedrijven overal ter wereld. 

Al deze ervaring hebben wij voor u verpakt in Intershop Commerce-as-a-Service: een 

complete, all-round B2B en B2C commerce-oplossing, die u alle operationele zorgen uit 

handen neemt en die perfect is af te stemmen op uw behoeften. 

Vanaf nu geen gedoe meer rond management, integratie, ontwikkeling of beveiliging, 

maar onze kennis en ervaring benutten om uw onderneming te laten groeien, nieuwe 

digitale strategieën te implementeren en klantverwachtingen te overtreffen. 

Ontdek het gemak van Intershop Commerce-as-a-Service op www.intershop.nl.
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ONBEKOMMERD VAN JE AANKOPEN
GENIETEN. ONBETAALBAAR

Met de card-on fi le en wallet oplossingen van Mastercard kunnen 
uw klanten met een klik betalen. Online, in-app of in-store.

MAKKELIJK VOOR UW KLANTEN, 
MAKKELIJK VOOR U
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KIESKEURIG.NL
CONSUMER 
ELECTRONICS & 
TELECOM
ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
De consumentenelektronicabranche is een markt waarin spelers op zoek 
zijn naar onderscheidend vermogen, bijvoorbeeld op het gebied van omni-
channel. De genomineerden blinken daar volgens de jury ieder op een eigen 
manier in uit.

Belsimpel.nl, dat zich als methode presenteert, is volgens de jury innovatief aan 
de achterzijde, dankzij schaalbare zelf ontwikkelde technologie. Leapp is een ga-
mechanger in de jonge refurbished-markt. Met de introductie van live chats met 
zowel on- als offline medewerkers, toont het bedrijf aan meer te zijn dan een 
webwinkel. Coolblue heeft door zijn verdere uitbreiding van CoolblueBezorgt en 
de opening van XXL-winkels nieuwe stappen gezet in klantbeleving.

De jury spreekt van een ‘bijzonder sterk jaar’, met drie partijen die veel verschil 
hebben gemaakt op diverse gebieden. Dat maakte de beoordeling lastig voor 
de jury. Waar leapp het verschil vooral op het gebied van omnichannel strategie 
maakt, komt Belsimpel.nl op dat vlak tekort. En waar ‘de Belsimpel-methode’ 
sterk is in het helpen van de consument bij het maken van een juiste keuze, 
excelleert Coolblue in het beïnvloeden van de klantemotie.

Genomineerd:
• Belsimpel.nl
• leapp

COOLBLUE
JURYOORDEEL:
Van de drie kandidaten is het 
Coolblue het beste gelukt om 
onderscheidend te zijn. De jury is 
erg onder de indruk van de  manier 
waarop Coolblue de consument be-
dient: ‘Klantcontact van A tot Z.’ Het 
zelfbenoemde klantreisbureau heeft 
volgens de jury bewezen erg data-
gedreven te zijn: datadriven 3.0. ‘Een 
Nederlandse onderneming die op 
wereldniveau acteert.’

WINNAAR

KIESKEURIG.NL
CONSUMER

ELECTRONICS
& TELECOM
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MET PAYPAL KUN 
JE ZORGELOOS 

ONLINE SHOPPEN.
 Bescherming voor kopers en verkopers. 

 Het kan, met PayPal. 
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TRAVEL & LEISURE
EMOTIE CENTRAAL
Ondernemers in de travel- en leisure-branche zijn beter naar hun klanten gaan 
luisteren en kijken. Dat is het beeld dat bij de jury oprijst bij het beoordelen 
van de inzendingen in deze categorie. Er is een beweging van push naar pull 
waarmee de reisaanbieders beter willen inspelen op de klantwens. Niet de 
bestemming, maar de emotie van de consument staat steeds meer centraal. 
Data spelen daarin een grote rol en onder meer inspiratie-apps spelen in op de 
beleving.

De markt biedt plaats aan veel aanbieders. Maar die moeten er wel in slagen 
om de juiste match te kunnen maken met hun doelgroep. En dat is een uitda-
gende opdracht. Nieuwkomer srprs.me bewijst dat dat ook op een andere ma-
nier kan. Het succes van reisaanbieders is voor een groot deel afhankelijk van 
wat hen verbindt: het vermogen om het juiste product bij de juiste consument 
te brengen. Hoe je bent georganiseerd maakt dan niet uit; van een TUI, dat veel 
producten in eigen huis heeft, tot een Corendon dat meer producten inkoopt.

De jury erkent dat de travel- en leisure business complex is op het gebied van 
digital experience. Bedrijven zijn vaak afhankelijk van externe partijen. 

Genomineerd
• NS International
• srprs.me
• TUI

CORENDON
JURYOORDEEL:
Corendon slaagde er met een 
klein team in korte tijd in om 
een grote stap te maken op het 
gebied van interactieve mar-
keting. Ruim een jaar geleden 
werd iedere bezoeker benaderd als 
een nieuwe klant. Door de toepassing 
van onder andere slimme algoritmes 
kent Corendon zijn klanten nu beter, 
en dat werpt vruchten af. Daarnaast 
is Corendon erin geslaagd om online 
en offline marketing te integreren in 
de gepersonaliseerde aanbieding van 
de fysieke folders op basis van online 
klantgedrag en boekingen.

WINNAAR

TRAVEL & 
LEISURE



- Real-time gepersonaliseerde online winkelervaring -
 - Verhoging van de conversie tot wel 50% -

- Verhoging van de gemiddelde orderwaarde -

E-mail personalisatie
- Gepersonaliseerde productaanbevelingen in de nieuwsbrief -
- Real-time geautomatiseerde trigger based e-mailcampanges -

- Loyalere klanten met e-mailpersonalisatie -
 

No-Cure-No-Pay

www.retailrocket.net

Personaliseer je webshop
 EN VERKOOP TOT

50% MEER!

Website personalisatie
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INTERSHOP
B2B AWARD
PERSONALISATIE EN BELEVING
Het uitdagende van de b2b e-commerce oplossingen is dat ze voor hun suc-
ces grotendeels afhankelijk zijn van de mate van vernieuwingsdrang bij de 
afnemers. En die kan per branche flink verschillen. In veel bedrijven verloopt 
verkoop nog via traditionele kanalen. Het persoonlijke contact speelt daar een 
cruciale rol. De stap naar online is dan relatief groot.

Door onder meer personalisatie en beleving – met een look-and-feel zoals 
b2c-webwinkels die bieden – proberen b2b-webwinkels die muur te slechten. 
Maar ook door op een slimme manier old school (accountmanagement) te 
combineren met nieuwe technologie, zoals Würth aantoont. Excellente service, 
personalisatie en datagedrevenheid zijn belangrijke aandachtspunten voor 
ondernemers in deze categorie.

De jury constateert dat aanbieders elk op hun eigen wijze goede stappen 
voorwaarts maken, maar signaleert tegelijkertijd dat – door de grote verschil-
len tussen de branches – vergelijken een uitdagende aangelegenheid is. Waar 
het voor de ene b2b-website noodzakelijk is om innovatieve slagen te maken, 
volstaat het voor de andere om het bestaande aanbod ‘slechts’ te digitaliseren. 
Hetgeen overigens niet wil zeggen dat de kwaliteit in deze categorie niet hoog 
zou zijn. De jury is positief over de deelnemers en hun presentaties en kijkt uit 
naar de resultaten van volgend jaar.

Genomineerd
• Bidfood
• Würth

ZAMRO
JURYOORDEEL:

De online technische groot-
handel weet in één van de 
meest traditionele sectoren op 
een innovatieve manier afnemers 
klaar te stomen voor e-commerce. 
Zamro focust op gebruiksgemak en 
richt de organisatie daar volledig op in. 
Het bedrijf is ambitieus en niet bang 
om te experimenteren. De organi-
satie is innovatief en heeft lef. Een 
 e-commerce bedrijf in optima forma.

WINNAAR

INTERSHOP
B2B AWARD
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Onze visie: Hoge kwaliteit berust niet op toeval, maar 
is het resultaat van een strategische inrichting van 
customer journeys op basis van data en insights.

24/7

625.000
CONVERSATIES PER WEEK

UW KLANT KIEST HET FAVORIETE KANAAL

MEDEWERKERS 
IN CONTACT MET UW 

KLANTEN

4.000

@
MET DIALOOGMARKETING 
BEHALEN WIJ MAXIMALE 
CONVERSIE VOOR U.

CREATING THE BEST 
CUSTOMER EXPERIENCES

www.webhelp.com/nl 

a Webhelp Company
Xtrasource

LIGHTSPEED 
ECOMMERCE50
Op initiatief van Lightspeed is voor de derde keer een rankschikking gemaakt van 
de snelst groeiende e-commerce bedrijven. In de Lightspeed Ecommerce50 staan 
gezonde Nederlandse ondernemingen die producten en/of diensten verkopen 
aan consumenten en/of bedrijven. Het onafhankelijke onderzoek werd uit-
gevoerd door EY, dat onder meer keek naar de omzetgroei en de duurzaamheid 
van het businessmodel.

Na Athleteshop in 2016 en BandenConcurrent in 2017 is Swoop dit jaar aanvoer-
der van de lijst, voor Polyestershoppen.nl en CruiseReizen.nl.

SWOOP startte in 2012 onder de naam Smartrepair als reparatiepunt voor 
 mobiele telefoons, tablets, laptops en computers. Behalve over Swoop.nl  beschikt 
de award-winnaar inmiddels over vijf eigen winkels en meer dan honderd andere 
verkooppunten in Nederland. SWOOP is naar eigen zeggen ‘ontstaan vanuit de 
gedachte dat de levensduur van elektronische apparaten aantoonbaar ver-
lengd kan worden’. De refurbisher koopt, ruilt, repareert en verkoopt mobiele 
 apparaten. 

Meer over lijstaanvoerder Swoop lees je binnenkort bij Twinkle.

TOP-10
DE VOLLEDIGE TOP-10 
VAN DE LIGHTSPEED 
ECOMMERCE50 2018:
1. SWOOP

2. Polyestershoppen.nl

3. CruiseReizen.nl

4. MotorKledingCenter

5. Dekbed-Discounter.nl

6. GoCustomized

7. Werk aan de Muur

8. Drogist.nl

9. srprs.me

10. Beachflags.com
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Op Kieskeurig.nl vind je iedere dag weer 170.000 unieke bezoekers die onze website 
gebruiken om prijzen en elektronicaproducten met elkaar te vergelijken. 

Wij helpen ze hierbij door betrouwbare informatie en handmatig gecontroleerde 
shop- en productreviews te bieden. 

Per maand sturen wij ruim 2 miljoen goed geïnformeerde consumenten 
door naar de webshops en adverteerders die op Kieskeurig.nl staan. 

Meld je aan bij Kieskeurig en geef je sales een boost!

Meer informatie?
www.kieskeurig.nl/adverteren

Op zoek naar 
kwalitatieve leads?


