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B2B AWARD 2020

MOTIVATIEFORMULIER



 

B2B AWARD 2020
Leuk dat je mee doet aan de B2B Award Powered by Intershop. Om mee te dingen naar een B2B Award 
Powered by Intershop, dien je dit motivatieformulier in te vullen.
Dit motivatieformulier hebben wij uiterlijk 2 februari 2020 retour nodig om te garanderen dat je 
kans maakt op deze award. Je kunt het ingevulde formulier mailen naar n.vantsant@bbp.nl

Mochten er vragen zijn over dit formulier, dan kunnen deze gesteld worden aan Nina van ‘t Sant via 
n.vantsant@bbp.nl. 

Waar wij naar kijken bij het toebedelen van de award:
–  Wat is de algemene kwaliteit van de online activiteiten?
–  Hoe goed is de integratie tussen de gebruikte on en offline kanalen?
–  Hoe groot is de digitale stap voorwaarts van een bedrijf? 

MOTIVATIE & ONDERBOUWING
Wij verwachten dat je in dit formulier motiveert welke stappen er tot 1 februari 2020 zijn gezet ter  
verbetering van je organisatie die het winnen van de Award rechtvaardigt. Je dient dit te onderbouwen  
aan de hand van vaste stappen en meetbare resultaten. 
Het kan gaan over zichtbare veranderingen en innovaties aan de voorkant, maar het kunnen ook  
procesoptimalisaties aan de achterkant zijn waardoor bijvoorbeeld levertijd of servicekwaliteit 
significant verbeterd zijn. 
 
De vakjury ontvangt graag van jou de volgende punten:
1.  Een beschrijving van de case aspecten die in 2019 zijn gerealiseerd
2.  Wat hebben jullie klanten daadwerkelijk gemerkt van alle aanpassingen? 
3.  Wat zijn  de meetbare resultaten geweest (en we horen graag meer dan alleen een NPS verbetering )?
4  Wat is er in jullie organisatie veranderd?
5.  Wat hebben jullie het afgelopen jaar van B2C geleerd ?

Punt 1 en 2 mogen samen maximaal 1500 woorden / 3 A4 zijn.

So
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Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Webwinkel

URL webwinkel, http(s)://

Contactpersoon

Aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

www.shoppingawards.nl

B2B AWARD 
POWERED BY 
INTERSHOP 

2020
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Motivatie punt 1 en 2  (max 1500 woorden)
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Vervolg punt 1 en 2  (max 1500 woorden)
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SOUNDBITE (OPTIONEEL)
Wij adviseren je een “soundbite” te formuleren die in 1 zin vertelt waar de ingezonden case om draait . 
(Een soundbite is een markant citaat, een nieuwswaardige melding, bestaande uit niet meer dan één of 
twee zinnen die gemakkelijk beklijft en die gevatheid toont. Populair gezegd: een uitspraak die ‘lekker blijft 
hangen’.)

PRESENTATIE AAN DE JURY
Aan de 3 genomineerde kandidaten wordt gevraagd relevante cijfers en informatie aan te leveren en een 
presentatie te geven aan de jury. Je kunt er rekening mee houden dat je in de week voorafgaand aan deze 
tweede jurysessie (waarvoor je een uitnodiging ontvangt) nog aanvullende vragen ontvangt waarop je tij-
dens de jurysessie in kunt gaan.

AANKOOPANALYSE
Om de claims uit de ingediende motivatie te kunnen toetsen vragen we jullie indien er sprake is van een 
besloten klanten gedeelte in jullie site om ons daarvoor een client login ter beschikking te stellen waarmee 
de juryleden toegang tot die omgeving krijgen. Bij de 3 genomineerden zal CustomerJourneyExperts.com in 
samenspraak met de jury voorzitter een analyse uitvoeren waarbij specifiek de in de motivatie aangegeven 
klantervaring aspecten bekeken worden.
Gedurende het juryproces kan bij kandidaten door de juryvoorzitter om aanvullende informatie gevraagd 
worden.

Vul hieronder uw clientlogin code in, die door ons gebruikt kan worden voor de aankoopanalyse.

TOEKOMSTPLANNEN
Plannen voor de toekomst zijn interessant maar worden niet meegewogen in de beoordeling. De motivatie 
moet echt gaan over die veranderingen die in het afgelopen jaar (tot 1 februari 2020) zijn gerealiseerd en 
voor de klant zichtbaar en/of merkbaar zijn. 
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