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DIGITALE WERKPLAATS ARNHEM NIJMEGEN
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KEUZE MEDIUM
ŗ+HWNRPWZHOJRHGŘ

Uw producten aanbieden via webshop of social
media? CCVshop biedt 3 maanden een gratis
webshop aan. Bekijk de link onderaan de
4EWWMIJͼc7XIPXHIOIY^IYMXͼ
pagina voor meer info. Zorg in ieder geval voor
goede/aantrekkelijke productfoto's en teksten,
/MNOXREEVZVMIRHIRIRJEQMPMI
gerichte marketing en communiceer de
werkwijze van bestellen tot afhalen. Bied qua
ͼ *HVWDUWEHJLQODDWVWHMDDU
de toegankelijkheid ook de optie voor
ͼ 7HYUHGHQPHWHHQPRRLMH
telefonisch bestellen.
ͼ :RRQWPHW]LMQRXGHUVHQMRQJHUH]XVMHLQHHQGRUS

ͼ 6WRHURQ]HNHU
ͼ +RXGWYDQKDQJHQPHW]LMQYULHQGHQJDPHQVSRUWHQPX]LHN
ͼ +HHIWHHQELMEDDQELMGH-XPER
ͼ .DQDOHQ<RXWXEH,QVWDJUDPHQ6SRWLI\
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VEILIG AFHALEN

+LHUPDJRRNSODWWHWHNVWVWDDQbb6XPIXJD/LWDWLVVHGPD[LPLQ
YHUIHULRUXPUHQWLVUHFHDTXLDVXWPRGLWH[SHULRSWXVDVH[SOLVV
Richt het afhalen van bestellingen zo
LQFLOODQXOOHQGXFLEODQGHQGDPQXVXWHP1DPXWHVWLXVHVW
veilig/efficiënt mogelijk in. Denk hierbij aan:
TXDPLXVHRVUHPUHSHURYLGHPSHUFLXUDOLDVLQXOOLEXVHXPDXWDH
• Het scheiden van de fysieke locatie in 3
&HURYRORUHSURWHFWDWXU"4XLVYROOHQHFHUFKLFDERUHVHGTXLVWTXL
loketten: melden/afhalen/retourneren
YHUFKLWDWLVVLWDGTXLEHDWHPROXSWDWXQGXVHWPLQQRELWHRV
• 1,5m afstand-stickers en looproutes
GROHFWHPFRQUHSXGDHVWUXSWDWXUWRUDGHWXPDSLGHELVVLQWLD
VXPIXJLWLXPFXVLGLWVLGLWDVVXQWXU"
met pijlen

• Sneeuw of regen? Bied afdak of breng
de bestelling naar de auto
• Orden producten die afgehaald worden en
geef personeel een duidelijke taak
• Uit uw waardering met een actie of een
gratis kop chocolademelk
•
Houd
altijd rekening KIWGLMOXͱPERHQEGLX
met de regels van de
ͼ /SVXITEOOIRHIGSRXIRX
overheid: https://bit.ly/2YZtcfz
ͼ 7GERFEVIGSRXIRXͱWRIPSZIV^MGLX
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BEREIK UW DOELGROEP

ͼ +HWNRPWZHOJRHG
ͼ ,NZLOLHWVPHW(FRQRPLH
ͼ :HONHVWXGLHV]LMQHUHLJHQOLMNDOOHPDDO"
Stelͼklanten
op de hoogte van uw online
$DQSURPRWLHSUDDWMHVKHELNJHHQEHKRHIWH

verkoop via gerichte marketing. Eindeloze
,3368
mogelijkheden:
social media, e-mail,
ͼ :DQQHHUJDMHQXHHQVDDQGHVODJ"
telefonisch, mond-tot-mond. Social media-tips?
Onze
studenten helpen u graag. Aanmelden
()2/8
kanͼhier
:DWJDDQPLMQYULHQGHQGRHQ"
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ͼ +RHPRHWLNKHWDDQSDNNHQ"
ͼ 0RHWLNGDDUQXDORYHUQDGHQNHQ"
ͼ 'DWZLOLNLQLHGHUJHYDOQLHW
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BETALING/REGISTRATIE
ͼ (UQLHWWHYHHOWLMGDDQEHVWHGHQ
ͼ 6QHORYHU]LFKW
ͼ :HJNXQQHQVWUHSHQ
Biedͼ meerdere
betalingsmogelijkheden:
+DQGYDWWHQHQVWUXFWXXU

online of bij afhalen. Stimuleer uw klanten
zoveel mogelijk vooraf te betalen en anders zo
veel mogelijk contactloos. Diverse gratis tools
zijn beschikbaar zodat klanten online een
tijdvak kunnen kiezen voor het ophalen van de
bestelling na minimaal 4 uur.

ͼ %ERWPYMXIRFMNKEQIWͱͷ.IQSIXRYOMI^IRERHIVWMW
LIXKEQISZIV
ONDERSTEUNING
NODIG?
ͼ 7XYHMIOMI^IRMRWXETTIR
ͼ /IITMXWMQTPI
Studenten
zetten uw webshop op en voorzien u van tips bij het uitvoeren van marketing.
ͼ &SSHWGLETͱRMIXYMXWXIPPIR
Meer
info? https://blog3.han.nl/dwan/stappenplan-opzetten-click-collect

https://blog3.han.nl/dwan/stappenplan-opzetten-click-collect
of leg contact: DWAN@han.nl
DWAN@han.nl

