
Online
 
Het online verkopen van meubelen wordt telkens populairder en succesvoller. Het is daarom ook niet Vreemd dat 
vooral fauteuils, eetkamerstoelen en tafels online als ‘warme broodjes’ worden verkocht. Om uw klant ook online 
zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het belangrijk dat de juiste verzorgingsproducten bij de meubelen worden 
aangeboden. 

Onderstaand hebben wij een aantal voorbeelden en adviezen in dit bestand meegenomen. Deze voorbeelden 
worden gehanteerd in de markt en de resultaten van de online bij verkoop zijn zeer positief!

* De genoemde prijzen zijn ter illustratie

Voorbeeld 1

Bij het eerste voorbeeld is er de keuze om het wel of niet erbij te doen. Hierbij staat gelijk het bedrag wat er dan bij 
komt.

Voorbeeld 2

In het volgende voorbeeld wordt er alleen de keuze gegeven om er wel of geen onderhoud bij aan te schaffen.
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Voorbeeld 3

Dit is een voorbeeld zonder drop down menu.
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Voorbeeld 4

Wanneer het niet wenselijk is om meubelverzorging aan te bieden op dezelfde pagina als het product, is het ook 
mogelijk om dit in een tussenscherm te doen. Er zijn, naast bedrijven in de meubelbranche, meerdere bedrijven 
die een tussenscherm gebruiken om daar aanvullende producten te presenteren. Dit tussenscherm kan een hele 
pagina zijn, maar het kan ook in een pop-up vorm zijn. 

Op het moment dat de klant het meubel (in dit voorbeeld een fauteuil) in zijn winkelwagen wil plaatsen, komt er 
een pop-up met een keuze mogelijkheid. 

De keuzes die dan aangeboden kunnen worden zijn: Nee, ik wens geen bescherming / Ja, ik wil graag de Textile 
Protector á €.. / Ja, ik wens bescherming + 5 jaar lang vlekkenservice á €..

Wenst u bescherming tegen vlekken?
X

Ja, ik wil graag de Textile 
Protector á €...

Ja, ik wens bescherming + 5 jaar 
lang vlekkenservice á €...

Nee, ik wens geen bescherming

Annuleren        Opslaan
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Meubelen met meerdere bekledingssoorten

Het is natuurlijk ook mogelijk dat het meubel in zowel leder als textiel geleverd kan worden. Dit zal de klant 
waarschijnlijk zelf kunnen kiezen middels een uitklapveld, voordat het meubel in het winkelmandje wordt 
geplaatst. 

Het zou mooi zijn om n.a.v. de keuze die de klant maakt, het onderhoud aan te bieden. 

Dit is een goede manier om de klant een bepaalde richting in te sturen en om de omzet te verhogen. In dit 
uitklapveld zou u de volgende opties kunnen tonen: 

Voorbeeld stof:
• Ik wens geen bescherming voor mijn meubel 
• 1x de Textile Protector voor € 9,95
• 2x de Textile Protector voor € 17,95
• 1x 5 jaar vlekkenservice + beschermingsmiddel voor €…

Voorbeeld Eco leder:
• Ik wens geen bescherming voor mijn meubel 
• 1x de Microfiber Protector voor € 9,95
• 2x de Microfiber Protector voor € 17,95
• 1x 5 jaar vlekkenservice + beschermingsmiddel voor €…

Voorbeeld geschuurd leder:
• Ik wens geen bescherming voor mijn meubel
• Leather Care Kit for Brushed Leather voor € 34,95
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Het is natuurlijk mogelijk om alle producten aan te bieden. Denk hierbij aan Wood Care Kits, maar ook de Care Kits 
voor leder. Regelmatig zien wij ook voorbij komen dat er bij het afrekenen nog vilt wordt aangeboden. Dit kunnen 
viltsystemen zijn voor holle poten, ook wel het Quick Click vilt genoemd of losse plakviltjes (Ora vilt). 

Voorbeeld vilt

Onderstaand een voorbeeld van het aanbieden van vilt, zoals dat vandaag de dag voornamelijk voorkomt.
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Aanvullende adviezen

Op het moment dat u Protexx online wenst bij te verkopen, is het raadzaam om het Protexx Service filmpje op uw 
website te plaatsen. 
 
Waarom niet alleen de link? Op het moment dat u enkel de link plaatst, dan zal de klant naar een andere 
webpagina worden geleid. Op het moment dat dat gebeurd, is de klant van uw webpagina af.

Uitleg over verzorgingsproducten
Dit hoeft uiteraard niet heel uitgebreid op de pagina waar het meubel wordt verkocht. Wellicht is het mogelijk om 
vlakbij de keuze voor het onderhoud een “meer onderhoudsinformatie” knop te maken. 

Hier zou u een link in kunnen plaatsen die de consument naar een onderhoudspagina leidt (het advies is wel om 
dit te laten openen in een nieuw tabblad). Deze aparte pagina zou u eventueel kunnen plaatsen onder informatie, 
waarin u onderscheidt kunt maken in Textiel onderhoud/Leder onderhoud/Hout onderhoud. 

Uiteraard zou u ook een extra kopje kunnen toevoegen in de header, waardoor onderhoud voor de meubelen nog 
beter wordt benadrukt. 
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