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I. Inleiding
In een wereld van voortdurende connectiviteit, is te midden van het razende tempo van
technologische veranderingen voor zowel consumenten als winkeliers, de hedendaagse
'flexshopper' geboren. Deze flexshopper is meedogenloos efficiënt en stapt in een
handomdraai over van kanaal of apparaat, wanneer dit hem of haar na beoordeling of
aanschaf van een product beter uitkomt. Informatie en controle zijn heer en meester en
willen winkeliers kunnen gedijen, dan is het aanbod van een bijna-perfecte winkelervaring
voor alle kanalen of apparaten essentieel.
Om winkeliers enig perspectief te bieden op het gebied van consumentengedrag in de
veranderlijke winkelcultuur van tegenwoordig, heeft UPS opdracht aan comScore gegeven
om dit onderzoek voor het tweede jaar op rij uit te voeren in Europa. Kansen en uitdagingen
zijn in gelijke mate voorhanden voor de detailhandelaar van vandaag. Europese consumenten
blijven aangetrokken tot internetkanalen, terwijl de Europese e-commerce een toename van
16,3% vertoonde ten opzichte van de € 363,1 miljard in 2013.1 Geschat wordt dat de landen
die deelnamen aan dit onderzoek gezamenlijk twee-derde van die Europese e-commerce
vertegenwoordigen.

A. Onderzoeksdoeleinden
Het onderzoek van dit jaar reikt verder dan andere onderzoeken van de detailhandel en heeft als doel het winkelgedrag van consumenten
van alle kanten te belichten. De reikwijdte is uitgebreid met belangrijke thema's ten aanzien van de klantervaring en verkent nu het volledige
traject voor wat de consument beweegt tot een aankoop. Het biedt inzicht in voorkeuren ten aanzien van winkelen en de huidige mate van
tevredenheid met het online en omnichannel winkelen (winkelen waarbij online en in de winkel gekocht wordt) waarbij de consument gepolst
wordt over tactieken die de winkelervaring op positieve wijze beïnvloeden - van het traject voorafgaand aan de aankoop tot na de aankoop.
Door het hele onderzoek zijn 'Retail Watch'-aanbevelingen te vinden, die kunnen helpen om het aantal verkopen te doen stijgen.

B. Methodologie
Tussen 31 juli en 10 augustus 2014 werd in samenwerking met UPS een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door comScore. Ondervraagden
kregen e-mails toegestuurd, waarin ze uitgenodigd werden om deel te nemen aan een online enquête. Het onderzoek werd blind uitgevoerd;
deelnemers wisten niet dat UPS een sponsor was. Het onderzoek werd in zes Europese landen uitgevoerd: Frankrijk (n=1.062), Duitsland
(n=1.055), Italië (n=1.014), Nederland (n=1.023), Spanje (n=1.041) en het Verenigd Koninkrijk (V.K.) (n=1.043). Alle ondervraagde kopers
moesten aan de criteria voldoen van minimaal twee online aankopen in een kenmerkende periode van drie maanden en aan bepaalde
gebruiksniveaus, zoals hieronder aangegeven. Uiteindelijk hebben in het totaal 6.238 respondenten de enquête ingevuld, welke als volgt
verdeeld waren (binnen elk land en in zijn geheel):
Aankopen in drie maanden
2-3
4-6
7+

1

% deelnemers
20%
40%
40%

http://www.ecommerce-europe.eu/home; 2013
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C. Aandachtsgebieden van het onderzoek van 2014
Wat willen consumenten bij een online winkelervaring?
Hoe veranderen mobiele en sociale mediakanalen de winkelgewoontes en verwachtingen van consumenten?
Hoe belangrijk is informatie over producten en klantenservice wanneer een aankoop wordt gedaan en wanneer en waar
moet het aangeboden worden?
Wat willen consumenten van winkeliers zien bij de online procedure voor betaling en levering?
Hoe belangrijk zijn retourzendingen binnen de algehele winkelervaring en bekijken consumenten deze informatie tijdens
het winkelen en nadat de aankoop is gedaan?
Wat bevordert het behoud van klanten en daaruit voortvloeiende aanbevelingen van winkeliers?
Waar zijn consumenten met het oog op nieuwe mogelijkheden in geïnteresseerd?
Voor welke elementen van de online ervaring zijn consumenten ontvankelijk wanneer ze in een winkel winkelen?
Waar hechten omnichannel-kopers de meeste waarde aan bij klantenbindingsprogramma's?

D. Belangrijke bevindingen: De flexshopper rijst op uit een veranderlijke wereld van meerdere apparaten en kanalen
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven, die enkele cruciale fases belichten van het traj ect dat
de flexshopper aflegt naar het doen van een aankoop.
1. Gemak domineert het winkelklimaat, zowel online als in de winkel
Gemak bepaalt vaak de keuze, in plaats van dat het ene kanaal verkozen wordt boven een ander. Nu winkeliers voortdurend verbeteringen
aanbrengen ten aanzien van uitvoering en leveringstijden, worden de verschillen tussen de kanalen minder belangrijk voor consumenten. Volgens
dit scenario worden winkeliers aangezet om de winkelervaring online en in de winkel aantrekkelijk te maken, gepaard met een uitzonderlijke service.
De keuze voor een bepaald kanaal hangt van veel verschillende factoren af en varieert voortdurend, aangezien kopers
persoonlijke omstandigheden, winkelbehoeftes en (of verzend-)opties laten meewegen.
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Hoewel twee derde van de online kopers nog steeds de voorkeur geeft aan online aankopen via een desktop of laptop,
kunnen nieuwe technologieën winkeliers de mogelijkheid bieden om online aankopen eenvoudiger en interactiever te maken.

2. Uitgebreide informatie is van wezenlijk belang
Informatie staat centraal wanneer het om het maken van een beslissing gaat en elke winkelier beslist in dat opzicht hoeveel informatie
ideaal zal zijn om de koper tevreden te stellen. Investeringen in de content - van fotografie tot informatieve tools - dienen zorgvuldig
afgewogen te worden. Deze informatie zal waarschijnlijk nooit een vakkundige verkoopmedewerker kunnen vervangen, maar kan de
research van de consument voorafgaand aan het bezoek aan de winkel ondersteunen. Informatie over klantenservice is tevens een
belangrijk punt voor kopers, die toegankelijkheid en duidelijkheid vereisen ten aanzien van het beleid.
Sommige winkeliers bieden onvoldoende informatie - van afbeeldingen tot aspecten van de klantenservice (met name
retourzendingen) - om de besluitvorming van de koper te vereenvoudigen, waardoor een aankoop vaak niet doorgaat.
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3. Technologische toepassingen veranderen de dynamiek op onverwachte wijze
Het internet en mobiele services maken het mogelijk om tijdens alle fases van de winkelervaring producten te vergelijken.
Technologische verbeteringen worden voortdurend aan consumenten voorgelegd en brengen nieuwe winkelmethodes met zich
mee, die productaanbevelingen en individualisering tot een geheel nieuw niveau verheffen. Winkeliers moeten nu een efficiënte
winkelervaring voor alle apparaten - desktop/laptop, smartphone en tablet - tot hun topprioriteit maken.
Prijsgevoelige kopers, die zich in een door promoties gedreven detailhandelsklimaat bevinden, benutten de technologie
om via alle mogelijke manieren de scherpste prijzen te verkrijgen

Kopers zijn bereid tot compromissen om geld en tijd te besparen, met inbegrip van de wil om wat langer op pakketjes
te wachten
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Hoewel de meeste kopers nog steeds de traditionele winkelervaring verkiezen, bieden nieuwe technologieën een optie voor
winkeliers om de ervaring in hun winkel bevredigender te maken door een aantal interactieve en individuele functies van het
online winkelen over te nemen

Zowel tevreden als ontevreden kopers laten hun mening horen op sociale media

4. Logistieke voorzieningen spelen tijdens het hele traject naar de aankoop een belangrijke rol
Logistieke voorzieningen - hier gedefinieerd als de uitvoering, levering en retourzendingen - spelen voorafgaand aan, tijdens en na de
aankoop een grote rol in de klantervaring. De optie voor gratis verzending of verzending met korting is voor vele kopers een belangrijke
factor bij aanvang van de zoektocht naar een product. De wens van de consument om bij het afrekenen een volledig scala van leveringsopties
aangeboden te krijgen, alsook gemak en een flexibel beleid voor retourzendingen, dienen tot de aandachtspunten van de winkelier te behoren.
Terwijl online kopers op zoek zijn naar gratis verzending, hebben succesvolle winkeliers strategieën ontwikkeld om
consumenten te verleiden, te belonen en te behouden.
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Kopers zijn bereid om te wachten op de meeste leveringen, maar willen wel graag over de optie voor een versnelde
service beschikken

De retourzendingen blijven belangrijk voor consumenten, maar daaraan wordt onvoldoende aandacht besteed
door winkeliers

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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II. Het detailhandelsklimaat
A. De stand van zaken voor de sector
De verbonden consument van tegenwoordig heeft de eisen ten aanzien van de winkeliers aangescherpt. Ondanks dat de desktop
overheerst, betekent de opkomst van mobiele apparatuur een aanzienlijke inkomstenbron en het vermogen van de sociale media om
invloed uit te oefenen, legt druk op winkeliers die zich moeten onderscheiden om in deze omnichannel-wereld te kunnen concurreren.
Hieronder worden de drie categorieën weergegeven, waarin kopers de laatste drie maanden de meeste aankopen deden. Kleding,
boeken, muziek, films en schoenen blijven net zoals vorig jaar bovenaan staan. De online verkoop van computers nam af en online
eten kopen, nam toe ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar.

CATEGORIE

% VAN AANKOPEN

Kleding

54%

Boeken/muziek/films

52%

Schoenen

37%

Cosmetica/persoonlijke verzorging

30%

Speelgoed en games

28%

Kleine huishoudelijke apparaten

27%

Overige consumentenelektronica (tv's, apparatuur voor games,
camera's, enz.)

25%

Dit onderzoek laat zien dat e-commerce in de vorm van 'boutique-in-a-box' als verpersoonlijkingstactiek in opkomst is. Dit is ook wel
bekend als 'content curation', waarbij proefmonsters of producten worden geselecteerd voor een consument, op basis van eerder gekozen
voorkeuren of producten. In sommige gevallen kan de consument de proefmonsters behouden en indien gewenst het volledige product
kopen. In andere gevallen worden een aantal producten opgestuurd die de consument kan houden of terugsturen. 23% van de online
kopers heeft zich online voor iets dergelijks aangemeld en 39% overweegt om dit te doen. De cijfers voor aanmelding of overweging
liggen hoger in Italië en Spanje.
Vijf van de tien kopers beginnen hun zoektocht via een zoekmachine of door rechtstreeks naar een website van een winkelier
te gaan
Om interessante producten te vinden, beginnen veel consumenten hun zoektocht naar producten via een zoekmachine (29%), maar
winkelierskanalen nemen 43% van de zoekopdrachten naar producten voor hun rekening. Dit gebeurt ofwel via bladeren op de website
zelf (20%), een bezoek aan de winkel (16%) of aankopen via een catalogus of reclameblaadjes (7%). Ten behoeve van efficiëntie neigen
de meeste consumenten naar hun favoriete winkels en hebben ze hun winkelervaring verbeterd door deze winkels rechtstreeks te
bezoeken. Dit speelt natuurlijk een nog grotere rol, wanneer het om een bedrijfseigen product gaat.

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Desktops/laptops hebben nog altijd de voorkeur bij online onderzoek en aankopen
De consument gebruikt nog altijd het liefst een desktop of laptop voor het onderzoeken en aanschaffen van producten. Nu er steeds meer
apparaten worden gebruikt en de presentatie meer op de mobiele services gericht wordt, zal er waarschijnlijk een verschuiving plaatsvinden
naar aankopen via mobiele toestellen. Dit patroon is vergelijkbaar met de geleidelijke overgang naar online winkelen, die zich tijdens de
beginjaren van de e-commerce voordeed.
Figuur 1a: Voorkeursmethode voor toegang tot
Figuur 1b: Voorkeursmethode voor toegang tot
multichannel-winkeliers Producten onderzoeken
multichannel-winkeliers Producten kopen

RB1X1. Wanneer u aan uw favoriete winkelier denkt die zowel fysieke winkels als online mogelijkheden heeft (zoals een website of mobiele applicatie), welk kanaal
heeft dan uw voorkeur voor het verrichten van onderzoek naar producten?
RB1X2. Welk kanaal heeft uw voorkeur voor het kopen van producten?

Ongeacht waar online kopers hun onderzoek verrichten, geeft 61% er de voorkeur aan om online te kopen. Gemak blijft nog altijd de
belangrijkste factor van online winkelen en de levering speelt een grote rol bij de winkelervaring. In andere gevallen wil de consument
de goederen liever kunnen aanraken of aanpassen. Voor die reden zullen veel kopers het winkelen in de winkel combineren met online
onderzoek via mobiele toestellen. Dit omvat het bekijken van informatie over de winkel - van routebeschrijvingen naar de winkel en
openingstijden, tot het controleren van de voorraad en reserveren van producten voorafgaand aan hun bezoek aan de winkel. Van de kopers
die in het belang van dit onderzoek ondervraagd werden, deed 54% hun aankopen de afgelopen drie maanden in fysieke winkels. Degenen
die onderzoek verrichten in de winkel en vervolgens online kopen, worden gedreven door betere prijzen en een beter productaanbod online.
Consumenten in Spanje hebben de hoogste percentages voor online onderzoek en kopen in de winkel (16%).
Figuur 2: Het traject dat het meest gevolgd wordt om bij multichannel-winkeliers te kopen
Gem. allocatie van fiches van de 100

RB6. Wanneer u aan alle aankopen denkt die u zowel online als in de winkel doet, hoe vaak koopt u die dan op de volgende manieren?
©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Goederen ophalen in de winkel speelt een cruciale rol bij het omnichannel-succes
Bijna de helft van alle consumenten die items online kopen, heeft er volgens deze onderzoeksresultaten voor gekozen om die op enig
moment in de winkel op te halen, wat een toename is ten opzichte van de resultaten van vorig jaar. Deze bezoeken aan de winkels blijken
waardevol te zijn, aangezien drie van de tien consumenten er vervolgens nog meer dingen kocht. Mobiele services spelen ook een functie
bij het bevorderen van deze aankopen onderweg en winkeliers zouden consumenten op alle mogelijke manieren tegemoet moeten kom en
hierin. Hoewel enkele winkeliers pioniers waren in het benutten van de mogelijkheden tussen meerdere kanalen, is een infrastructuur op
lange termijn (zoals distributiecentra) een vereiste.

B. De impact van de opkomende mobiele services
Een aanzienlijke trend die de laatste jaren van invloed is op winkeliers is de toename in het gebruik van mobiele services en smartphones
bij het winkelen. Hoewel volgens dit onderzoek de desktop/laptop nog altijd de meest populaire keuze is voor het doen van online aankopen,
heeft ongeveer 43% van de gebruikers van tablets en 26% van de smartphonegebruikers aankopen via deze toestellen verricht. Volgens
gegevens van het Internet Retailing (IR) Resource Centre, nemen mobiele toestellen en tablets nu bijna vier van de tien bezoeken aan online
winkels voor hun rekening en waren alleen al in het eerste kwartaal van 2014 goed voor 30% van de online detailhandel. Het VK zag een
aanzienlijke toename in het gebruik van smarttoestellen, vergeleken met andere Europese landen. In het bijzonder voor tablets, waarop
10,4% van alle e-commercetransacties plaatsvond. Digitaal adviesbureau Riverbed zag dat 42% van de digitale kopers in het VK
gebruikmaakt van een dergelijk apparaat, ten opzichte van 31% in Duitsland.
De opkomst van de m-commerce wordt nog verder bevestigd door de feiten vanuit de sector:
17% van de smartphoneeigenaren in de EU kocht
goederen via de telefoon
en er is een jaarlijkse
stijging van 34% voor het
aantal mobiele kopers. 2

M-commerce neemt 13%
van alle Europese online
aankopen in 2014 voor haar
rekening, wat een groei van
86% zou betekenen voor de
m-commerce.3

Het gebruik van mobiele toestellen kent meerdere dimensies
Mobiele services worden tijdens alle fases van het winkelen aangewend. Per week traceert 19% van de gebruikers bestellingen en doet
onderzoek naar producten voordat de winkel bezocht wordt, terwijl 15% gebruikmaakt van onderzoek in de winkel om deze bezoeken
productiever te maken. Mobiele services dienen ook als kanaal om kopers in verbinding te stellen met winkels, want 16% bekijkt
informatie over de locatie van de winkel of controleert de voorraad voordat ze een winkel kiest. E-mail kan ook een rol spelen, aangezien
13% een aankoop deed na het openen van een e-mail van een winkelier via een mobiele telefoon.
Winkeliers dienen ervoor te zorgen dat de e-mails naar behoren werken op alle mobiele toestellen, zodat ze van deze bezoekers kunnen
profiteren. Hoewel deze aantallen relatief klein lijken, is het verrassend dat per week 8% van de consumenten contact opneemt met de
klantenservice en 10% recensies plaatst via mobiele toestellen. De verwachting is dat de mobiele functie ten aanzien van klantenservice
en sociale media nog verder zal stijgen, wanneer kopers zich meer op hun gemak gaan voelen met de toegankelijkheid via hun mobiel.
Consumenten in Spanje hebben wekelijks bekeken de hoogste percentages voor mobiele activiteiten en Nederlandse consumenten
de laagste.

2

comScore MobileLens 3-maandelijks gemiddelde augustus 2014, EU5(VK, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië)

3

http://blog.himediagroup.com/m-commerce-will-account-for-13-of-european-online-sales-in-2014/
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Figuur 3: Frequentie van mobiele activiteiten - wekelijks

MOB2. Wanneer u de laatste drie maanden neemt, hoe vaak heeft u dan elk van de
volgende activiteiten verricht via een mobiel toestel (bv. een smartphone of tablet)?

% wekelijks – Top 2 Box 5-Point Scale

Kopers laten zich in met mobiele portefeuille-activiteiten
Smartphonegebruikers wenden hun toestellen aan voor het scannen van QR-barcodes (23%), coupons (19%), het betalen van rekeningen
(18%), de aanschaf van tickets (16%) en het opslaan van klantenkaarten (16%). En veel consumenten staan ervoor open om dergelijke
activiteiten in de toekomst te overwegen. Er zijn echter maar weinig consumenten die hun smartphones zullen gebruiken om gegevens
over voertuigregistratie of verzekeringsbewijzen op te slaan. Overeenkomstig de andere smartphoneactiviteiten lijken de Nederlandse
consumenten in vergelijking met andere landen hun telefoon het minste als mobiele portefeuille te gebruiken. Het online betalen van
rekeningen vormt daarop een uitzondering, waarvoor Nederland het hoogste percentage heeft (27%).
Figuur 4: Uitgevoerde smartphoneactiviteiten, door smartphonegebruikers

MOB5. Voor welk van de volgende mogelijkheden gebruikt u momenteel
uw smartphone of overweegt u uw smartphone voor te gebruiken?

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Het gebruik van winkelapplicaties verlaagt de neiging om af te zien van aankoop
Vier van de tien smartphone-/tabletgebruikers maakt gebruik van mobiele apps van winkeliers. Bijna driekwart van de consumenten (74%) zal
nog steeds winkels vergelijken, ook al gebruikt ze de apps van winkeliers; echter 36% van de ondervraagden gaf aan dat ze die apps minder
vaak verlaten voor het vergelijken van winkels, dan dat ze zou doen wanneer ze via een webbrowser aan het winkelen is. Van diegenen die
de apps van winkeliers gebruiken, doet 50% dit om actuele informatie te vergaren en 32% om te bekijken hoe hun product er zal uitzien. De
veronderstelling dat men slechts één klik verwijderd is van een website, is niet per se waar bij apps. Het aanbod via apps van de winkelier
kan namelijk relatief beperkt zijn. Bovendien kunnen de kopers die ervoor kiezen om via een winkeliersapp te winkelen al op een missie zijn
en hun voorkeuren voor een winkelier al hebben vastgesteld, waardoor ze hun winkelwagen minder snel zullen annuleren.
Beginfase voor mobiele services creëert uitdagingen en is voor sommigen aanleiding om via de pc te winkelen
Vooropgesteld staat dat informatie nodig is om door te gaan met een aankoop, met inbegrip van afbeeldingen en productgegevens.
De voornaamste reden dat 46% van de consumenten niet via de mobiel winkelt, is dat de afbeelding van het product eenvoudigweg niet
duidelijk of groot genoeg is, waardoor men het niet vertrouwt om de aankoop te doen. Het is belangrijk dat winkeliers ervoor zorgen dat
hun afbeeldingen geoptimaliseerd zijn voor mobiele platforms en dat de productomschrijvingen op alle toestellen gedetailleerd e n goed
zichtbaar zijn. Deze beide redenen maken het moeilijk om producten te vergelijken, waardoor consumenten naar andere mogelijkheden
gaan zoeken. Duitse consumenten lijken erg bezorgd te zijn om hun kredietkaartgegevens via een mobiele verbinding te verstrekken, ten
opzichte van consumenten in andere landen.
Figuur 5: Redenen om liever via een computer dan via een mobiel toestel te winkelen

MOB1. Waarom heeft u via een desktop of laptop gewinkeld in plaats van via een mobiel toestel (smartphone of tablet)? Selecteer alles wat van toepassing is.

Consumenten gebruiken liever de volledige website van een winkelier, wanneer ze via tablets winkelen
Kopers prefereren de mobiele website of app van een winkelier wanneer ze een smartphone gebruiken, hoewel één op de drie
smartphonegebruikers liever de volledige website gebruikt. Er bestaat echter een duidelijke voorkeur voor de volledige website onder
tabletgebruikers. Dit kan een signaal zijn aan winkeliers dat de mobiele klantervaring van mindere kwaliteit is dan een volledige website.
Het feit dat er niet ingezoomd kan worden op foto's op een mobiele website of app kan tevens een aanleiding zijn voor de consument om
de volledige website te gebruiken. Bovendien vond 62% van de consumenten die geen gebruikmaakt van winkeliersapps de volledig e
website beter. De voorkeuren lopen hier erg uiteen voor de verschillende landen. Italiaanse consumenten geven bijvoorbeeld de voorkeur
aan volledige websites (39%), terwijl de Nederlandse consument liever gebruikmaakt van de mobiele website (55%) op smartphones. Op
tablets heeft de Italiaanse consument de laagste voorkeur voor de volledige website (47%) en de hoogste voorkeur voor zowel de mobiele
app als de mobiele website samen (53%).

©2014 United Parcel Service of America, Inc.
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Figuur 6: Voorkeursmethode per toestel om te winkelen, van de consumenten die via een mobiel toestel een aankoop deden

MOB3. Als u via uw smartphone of tablet winkelt, welk formaat gebruikt u dan het liefste om de aankoop te doen? Kies één optie per toestel.

C. De dynamiek van winkels veranderen
De convergentie van kanalen biedt de mobiele services de kans om kopers van dienst te zijn die online onderzoek verrichten naar producten.
Sterker nog, ongeveer 6 van de 10 smartphone-eigenaren gebruikt hun toestellen in de winkel om winkelmogelijkheden uit te breiden. Beter
geïnformeerd zijn is de drijvende kracht achter dit gebruik in de winkel, waarmee gewiekste consumenten gebruikmaken van de mogelijkheid
om de juiste informatie te verkrijgen, voordat ze hun aankopen doen. De prijsbewuste aard van de winkelende flexshopper wordt zichtbaar,
omdat 35% vermeldt dat ze in de winkel prijzen vergelijken via hun mobiele telefoons. Om de meest nauwkeurige informatie te verkrijgen, leest
23% de productgegevens, terwijl 20% recensies en feedback van hun gelijken leest als ze in de winkel staan, zodat ze de juiste beslissing nemen.
Daarnaast is één op de zeven op zoek naar mogelijke alternatieven of scant een QR-code en ongeveer één op de tien belt, e-mailt of sms't
vrienden voor verdere goedkeuring van het product. Spaanse consumenten gebruiken hun smartphones over het geheel gezien het meeste
wanneer ze zich in een winkel bevinden, terwijl de Nederlandse consumenten zich voor bijna alle activiteiten via smartphones in de winkel
beneden het Europese gemiddelde bevinden.
Figuur 7: Gebruik van smartphones in de winkel, onder smartphonegebruikers

MOB4. Als u in de winkel winkelt, waarvoor gebruikt u uw smartphone dan? Selecteer alles wat van toepassing is.
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Winkeliers zetten steeds vaker mobiele services in om het winkelen in de winkels te verbeteren
Technologische verbeteringen zorgen vaak voor betere ervaringen en winkeliers krijgen het in de gaten. De kassa trok als eerste de
aandacht van de consument en velen maken gebruik van de zelfservice-kassa's in supermarkten. Tegenwoordig neigen steeds meer
andere winkeliers naar deze optie (19%). Veel kopers hebben echter nog geen gebruik gemaakt van de zelfservice-kassa als vervanging
voor de medewerkers bij een traditionele kassa en 61% verkiest nog steeds een persoonlijke benadering in de winkels. Op dit moment is
een beperkte voorkeur voor de mobiele opties te zien (15% via een smartphone of tablet). Maar wanneer alle opties beschikbaar zijn,
kiezen zes van de tien Europese consumenten echter voor een traditionele kassa. Franse consumenten hebben de hoogste voorkeur
(71%) voor de traditionele kassa met een medewerker, terwijl de Spaanse consument het meest open staat voor de niet-traditionele
betaalmethodes via mobiele toestellen (37%).
Figuur 8: Voorkeursmethode voor aankopen in de winkel

RB8. Als u in een winkel winkelt en alle bovenstaande opties zijn beschikbaar voor u, hoe zou u dan het liefste uw transactie afronden?

Nieuwe technologieën die op maat gemaakte en individuele online winkelvoordelen naar de winkel brengen
Ongeveer drie van de tien consumenten vindt de mogelijkheid om items in een etalage te kopen voor levering op dezelfde dag,
elektronische prijskaartjes en online kwitanties aantrekkelijk. Het begrip zelf-service krijgt een nieuwe betekenis, want consumenten
vinden het nu al aantrekkelijk om de winkelervaring interactief te beheren door via een touchscreen of kiosk in de winkel producten te
bestellen, die momenteel niet op voorraad zijn of niet in de winkel worden verkocht. Mediterrane consumenten staan het meest open om
gebruik te maken van verbeteringen in de technologie voor het winkelen, terwijl de Nederlandse consument hier het minst behoefte aan
heeft, op de voet gevolgd door de Duitsers. Beide groepen consumenten bevinden zich ruim beneden het Europese gemiddelde.
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Figuur 9: Mate van aantrekkelijkheid voor winkelgemakken en -mogelijkheden

FUT6. De technologie ontwikkelt de wijze waarop we winkelen. Op een schaal van 1 tot 7, hoe aantrekkelijk zijn de volgende gemakken of mogelijkheden in de winkel,
waarbij '1' helemaal niet aantrekkelijk is en '7' erg aantrekkelijk?

D. Sociale media oefenen invloed uit
Het was een uitdaging voor winkeliers om blootstelling aan sociale media rechtstreeks te koppelen aan de beslissingen om producten
te kopen. Hoewel consumenten aangeven dat ze beïnvloed worden door wat ze op sociale mediasites zien, maakt de niet-rechtlijnige
winkelervaring van de flexshopper het moeilijk te bepalen of de aankoop dankzij de blootstelling via sociale media plaatsvond. Het is ook
belangrijk om te onthouden dat dit sociale gedrag van de consument in de eerste plaats om communicatie gaat. Dit onderzoek toont daarom
de invloed ervan op de besluitvorming.
Drie van de tien gebruiken sociale media om aankoopbeslissingen te nemen
Drie van de vier consumenten gebruikt sociale media, vergelijkbaar met het gebruik dat in het onderzoek van 2013 werd gemeten. 35% van
de kopers gaf in het onderzoek van dit jaar aan dat hun aankopen beïnvloed worden door sociale netwerken. Dit gebruik toont een toenemende
invloed van sociale media aan op de detailhandel in de toekomst. Voor diegenen wiens aankoopbeslissingen beïnvloed worden door sociale
netwerken, is Facebook het overheersende netwerk, waaraan 21% van de ondervraagde online kopers deelnemen. Consumenten in Spanje
en Italië maken het meest gebruik van Facebook (79% en 75%), Twitter (49%, 35%) en Google Plus (elk 44%). Consumenten in Spanje en
Italië maken ook het meest gebruik van sociale media om beslissingen ten aanzien van aankopen te nemen (49% en 50%).
Figuur 10: Gebruik van sociale media (n=6.238)

SM1X1. Maakt u gebruik van de volgende sociale netwerksites? Selecteer alles wat van toepassing is.
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Sociale media vergroten het bereik via virale middelen
Meer dan de helft van de Facebookgebruikers heeft wel eens een winkelier 'leuk gevonden' en ongeveer negen van de tien besteedt enige
vorm van aandacht aan updates van retailers. Bijna drie van de tien consumenten die tevreden zijn met hun aankoop, zal hun aankoop
waarschijnlijk promoten op sociale media (figuur 11), en dan hoofdzakelijk op Facebook (figuur 12). Het is het meest waarschijnlijk dat
consumenten in Spanje en Italië dat doen (respectievelijk 41% en 37%). Deze bijkomende invloed kan belangrijk zijn, wanneer door het
delen met vrienden en familie het virale bereik vergroot wordt, met name onder jongere deelnemers. Winkeliers zouden deze websites
misschien moeten volgen om te bepalen hoe hun merk en producten het doen in de sociale media.
Figuur 11: Waarschijnlijkheid om een merk/product op sociale media te promoten Wanneer ik tevreden ben met een aankoop

Figuur 12: Sociaal medium dat gekozen werd om een merk/product te promoten Onder kopers die waarschijnlijk sociale
media zullen gebruiken om een merk of product te promoten

SM5. Als u tevreden bent met een merk of product dat u kocht, hoe waarschijnlijk is het dan dat u het merk of product via sociale media zult promoten?
SM6. Welke sociale mediasite zou u kiezen om een merk of product te promoten? Selecteer alles wat van toepassing is.

Eén van de vijf consumenten klaagt via sociale media wanneer ze niet tevreden zijn met een aankoop
Ontevredenheid van kopers uit zich meestal in de vorm van e-mails aan bedrijven. Iets meer dan de helft zal een bedrijf een e-mail
sturen ten aanzien van een restitutie/klacht. Bijna de helft (48%) zal het tegen vrienden en familie vertellen, terwijl vier va n de tien
eenvoudigweg niets onderneemt, maar daar niet meer zal kopen. Terwijl klachten via sociale media slechts 20% scoorden, di enen
winkeliers op hun hoede te zijn, aangezien een kleine, maar luidruchtige minderheid daar hun ontevredenheid zal plaatsen. Spa anse
en Italiaanse consumenten zullen het meest waarschijnlijk reageren als ze ontevreden zijn met een aankoop, terwijl de Dui tse en
Nederlandse consumenten het minst waarschijnlijk van zich laten horen. Spaanse en Italiaanse consumenten zouden ook meer
waarschijnlijk dan anderen gebruikmaken van sociale media. Vrienden en familie inlichten, vergroot het bereik en de invloed en kan erg
schadelijk zijn voor merken wanneer de kwaliteit van de service slecht is en er geen tijd gesteld wordt voor het afhandelen van klachten.
Winkeliers dienen voorzichtig om te springen met problemen van kopers en zich bewust te zijn van hoe hun merk wordt afgeschilderd.
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Figuur 13: Kans dat de volgende acties ondernomen worden bij ontevredenheid met een aankoop

SM7. Als u niet tevreden bent met een merk of product dat u heeft gekocht, hoe waarschijnlijk is het dan dat u op de volgende manier reageert?
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RETAIL WATCH: HET DETAILHANDELKLIMAAT
De volgende suggesties dienen beoordeeld te worden binnen de context van een desbetreffende bedrijfsvoering en waar wenselijk
worden overgenomen.

MOBIEL
Benut responsive webdesign voor een optimale mobiele ervaring
Zorg dat e-mails op juiste wijze aangepast worden voor alle mobiele toestellen
Definieer de optimale gebruikerservaring voor mobiele toestellen en zet uiteen hoe die doeleinden bereikt worden
Bekijk opnieuw de behoeftes aan afbeeldingen en pas deze aan zodat klanten een duidelijk beeld van het product
krijgen dat besluitvorming vereenvoudigt
Evalueer de functie die apps kunnen hebben voor uw bedrijf
WINKELS
Winkeliers met een winkel zouden de technologie die benut kan worden ten behoeve van inlichtingen, inspiratie
en service voor de koper in de winkel moeten verkennen
Bied kopers keuzemogelijkheden voor kwitanties (elektronisch, een kassabon of beide)
Maak online en in de winkel gebruik van productzoekers om goederen te vinden en het aan de klant te leveren
Wees vooruitstrevend als het gaat om kassasystemen en evalueer mobiele middelen
SOCIALE MEDIA
Wees creatief met uw marketingstrategieën om uw sociale mediakanalen te laten groeien en benut ze om
marketing, berichten en koopwaar aan uw fans te sturen
Houd de sociale media in de gaten voor zowel positieve feedback als klachten en handel deze tijdig af
Moedig klanten aan om uw merk 'leuk te vinden' via plaatsingen op de website en uitgebreide marketingactiviteiten
Beloon diegenen die uw merk 'leuk vinden' met deals en aanbiedingen
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III. Het traject naar een aankoop: Verwachtingen en klanttevredenheid
A. De koper en zijn/haar denkrichting
De flexshopper snakt naar controle en gemak bij het maken van keuzes
Met het oog op de verwachtingen van de consument, dienen winkeliers gedurende de gehele winkelervaring (voorafgaand, tijdens en na
de aankoop) voortreffelijke klantervaringen te leveren voor een hogere klanttevredenheid. Logistiek speelt daarbij een belangrijke rol. De
veeleisende koper van tegenwoordig tevreden stellen, is geen gemakkelijke opgave en succesvolle winkeliers hebben, meestal via vallen
en opstaan, geleerd wat het gewenste serviceniveau is waar de koper naar op zoek is. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht
naar wat nu 'omnichannel' genoemd wordt, waarbij de waarde van een koper die meerdere kanalen gebruikt exponentieel groter is.
De flexshopper vereist directe initiatieven van de winkelier
Om aan te kunnen geven wat belangrijk is voor de individuele koper, zijn de elementen van het onderzoek in de volgende overzichtstabel
weergegeven.
Eisen van de flexshopper

Onderzoeksresultaten

Gemak

Slechts 48% van de kopers is tevreden met de toegankelijkheid tot informatie over klantenservice tijdens het
afrekenen
Slechts 48% is tevreden met de mogelijkheid om tijdens de zoek-/bladerfase van de winkelervaring een
telefoonnummer van klantenservice of andere contactgegevens te vinden
Slechts 33% is tevreden met de mogelijkheid voor een live-chat om een vraag te kunnen stellen
43% van de klanten vindt de opslag van persoonlijke gegevens (naam, adres, voorkeuren) belangrijk als ze online
afrekenen
34% van de kopers zou graag een retouretiket in de verpakking willen zien
Van de consumenten die het beleid voor retourzendingen bekijken voordat ze een aankoop doen, zou 81% hun
aankoop voltooien wanneer ze het gratis kunnen terugsturen of wanneer er een gefrankeerd retouretiket wordt
bijgevoegd door de winkelier
Slechts de helft van de consumenten is tevreden met hoe makkelijk het is om de zending retour te sturen en met de
duidelijkheid van het beleid, wat belangrijk is als het om gemak gaat
Slechts 41% is tevreden met de flexibiliteit na de verzending om een ander leveringstijdstip te kiezen en 35% met de
mogelijkheid om het pakket naar een ander adres te sturen

Efficiëntie en communicatie

Leveringssnelheid was de vierde belangrijkste factor bij het vergelijken van winkeliers voordat men koos waar te
winkelen. Het volgde op productinformatie, reputatie en productaanbod
52% van de kopers wil graag de verwachte aankomstdatum (dinsdag 4 maart) zien bij de winkelwagen
58% van de kopers heeft de winkelwagen geannuleerd als gevolg van lange leveringstijden of wanneer er geen
datum werd gegeven
43% van de kopers meldt dat klanttevredenheid na de levering afhangt van het feit of de items tijdig geleverd werden

De juiste informatie

55% van de kopers vindt cijfers en recensies voor producten die ze willen kopen behulpzaam
Wanneer winkeliers vergeleken worden om te beslissen waar de aankoop wordt gedaan, hechten consumenten de
meeste waarde aan gedetailleerde productinformatie en foto's
90% van de kopers zal het beleid voor retourzendingen bekijken en 67% doet dit voor de aankoop

Winkelen verpersoonlijken

23% van de consumenten is momenteel aangemeld voor enige vorm van een op maat gemaakte service
15% van de kopers vindt het prettig wanneer een winkelmedewerker producten aanbeveelt op basis van
smartphonegegevens over producten die in het verleden zijn aangeschaft
Slechts 56% is tevreden met de mogelijkheid om de aankoopgeschiedenis en persoonlijke informatie op te slaan,
als onderdeel van de zoek-/bladerervaring
21% hecht er waarde aan dat winkeliers hun persoonsgegevens gebruiken om aanbiedingen te sturen
31% van de kopers waardeert het wanneer ze aanbevelingen op hun scherm te zien krijgt gebaseerd op
opgeslagen voorkeuren, terwijl 27% het prettig vindt wanneer ze ziet wat anderen hebben gekocht
Wanneer er online afgerekend wordt, vindt 42% het belangrijk dat winkeliers hen 'onthouden' door items die ze al
aan hun winkelwagen hadden toegevoegd en eerder geselecteerde verzendgegevens tijdens een geannuleerde
winkelsessie op te slaan
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B. Voorafgaand aan het winkelen: Zoeken en bladeren
Klanttevredenheid scoort aanzienlijk beter online
Dit onderzoek weerspiegelt de mening van omnichannel-kopers - mensen die online en in de winkel kopen. Sterker nog, gezamenlijk
geven ze aan dat meer dan de helft van hun recente aankopen in de winkel werd gedaan. Met het voordeel van zowel de online
ervaringen als in de winkel, gaf 80% van alle kopers aan tevreden te zijn met de winkelervaring online, terwijl 64% tevreden was met
de ervaring in de winkel. Consumenten gebruiken kanalen buiten de winkel en verwachten dat winkels zich aanpassen door de online
kanalen te integreren, zodat aan hun behoeftes wordt voldaan.
Productinformatie bevordert productief winkelen
Kopers werden gevraagd om de factoren aan te geven die belangrijk zijn wanneer ze op zoek zijn naar producten. Ze moesten
100 fiches verdelen naargelang de waarde die ze aan elk item geven. Toegankelijkheid tot gedetailleerde informatie stond tijdens de
hele aankoopprocedure centraal, waarbij gedetailleerde productinformatie en foto's de hoogste waardering kregen en productaanbod
van belang was. Consumenten geven aan dat ze het zonder dergelijke informatie niet voldoende vertrouwen om door te gaan met
de aankoop. De reputatie van de winkelier blijft ook van het grootste belang om de aankoop te voltooien. Hoewel deze eerste drie
factoren gericht zijn op het merk en op de aanloopfase, spelen logistieke factoren ook een belangrijke rol bij het vergelijkend winkel en,
wat gestaafd wordt doordat de leveringssnelheid de vierde factor is. Productaanbod is het belangrijkst voor Nederlandse en Duitse
consumenten. Een interessante uitkomst is dat de Franse consument de leveringssnelheid even belangrijk vindt als de andere
belangrijkste overwegingen, te weten: gedetailleerde productinformatie en reputatie van de winkelier. Voor de Fransen komt het
productaanbod pas op de vierde plaats.
Figuur 14: Overwegingen bij het vergelijkend winkelen Gem. Toekenning van fiches van de 100

RB5. Wanneer u aan factoren denkt die u overweegt als u naar producten op zoek bent (met uitzondering van product- en verzendkosten), hoe waarschijnlijk is het dan
dat u de volgende factoren in overweging neemt
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De tevredenheid is over het algemeen redelijk hoog voor kopers, wanneer ze online zoeken en bladeren (figuur 15). De hoogste mate van
tevredenheid gaat uit naar websites in de voorkeurstaal, gevolgd door de mogelijkheid om producten te vinden. Overige gebieden waar
consumenten tevreden over waren, bevatten alles van het zoeken op websites, recensies van klanten, productgegevens tot persoonlijke
profielen aanmaken. Hoewel de meeste factoren een relatief hoge tevredenheid vertonen, was slechts minder dan de helft van de
consumenten tevreden met de mogelijkheid om een telefoonnummer/contactgegevens voor klantenservice te vinden en slechts een
derde was tevreden over de mogelijkheid om een live-chat aan te gaan.
Figuur 15: Tevredenheid met aspecten tijdens het online

RB3. Hoe tevreden bent u met elk van de volgende aspecten van het zoeken/bladeren als u online winkelt?
Geef uw tevredenheid op een schaal van 1-7 aan, waarbij '1' helemaal niet tevreden en '7' enorm tevreden is.

Factoren die verder gaan dan productinformatie bepalen gedrag van de koper
Wanneer winkeliers gekozen worden om zaken mee te doen, kijken consumenten vaak naar elementen die niet gerelateerd zijn aan het
winkelen en gaan andere waarden een rol spelen. 'Bescherming van de privacy' is de belangrijkste niet aan het product gerelateerde
factor (67%) die bepaalt of kopers in zee gaan met een winkelier, op de voet gevolgd door hun staat van dienst omtrent bescherming
tegen fraude (45%). Dat producten in Europa gemaakt worden, is van invloed voor een derde van de consumenten (34%). De mate van
vertrouwen is voor 64% van de kopers niet gedaald. Sterker nog, steeds meer consumenten hebben vertrouwen gekregen (29%) in online
winkelen, ten opzichte van het verlies aan vertrouwen (7%) dat ze vorig jaar nog hadden.
Klantenbinding verleidt kopers, terwijl besparingen en toegankelijkheid aanzetten tot deelname
Dit onderzoek toont aan dat 76% van de online kopers meedoet aan klantenbindingsprogramma's van winkeliers Onder de deelnemers
aan klantenbindingsprogramma's gaat de meeste waardering uit naar besparingen, gratis producten, geschenkbonnen of geld-terug en
gratis levering. Met het oog op besparingen geeft 55% de voorkeur aan gratis producten, geschenkbonnen en geld terug op basis van de
aankoopfrequentie, terwijl korting op producten (65%) en gratis verzending (46%) ook erg aantrekkelijk blijken te zijn. Een status en op maat
gemaakte aanbevelingen gebaseerd op eerdere voorkeuren zijn niet zo aantrekkelijk voor consumenten. Consumenten in het VK waarderen
gratis producten, geschenkbonnen of geld terug het meeste, terwijl in alle overige landen de korting op producten het belangrijkste is. Spanje
hecht waarde aan gratis leveringen (57%) wat het op één na belangrijkste voordeel is, dat afwijkt van de rangschikking van de consumenten
in de overige landen. Exclusiviteit blijkt ook een belangrijke factor te zijn voor Italiaanse en Spaanse consumenten, zoals exclusieve toegang
tot uitverkoop, promoties, nieuwe producten, enz.
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Figuur 16: Meest gewaardeerde beloningen en voordelen van klantenbindingsprogramma's, onder deelnemers aan
klantenbindingsprogramma's

LOYAL2. Welke van de volgende soorten beloningen en voordelen waardeert u het meest van een klantenbindingsprogramma? Selecteer maximaal drie opties.
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RETAIL WATCH: ZOEKEN EN BLADEREN
Als men gaat winkelen, wordt er in eerste instantie veel tijd besteed aan het zoeken en bladeren, dus overweeg de volgende tips om de
kopers al tijdens de beginfases van hun traject naar een aankoop voor u te winnen.
Investeer in fotografie waarop kan worden ingezoomd en maak een kopie met de volledige productinformatie voor
zowel de pc als voor mobiele kanalen
Verwerk cijfers/recensies van gelijken in de winkelervaring
Evalueer of een klantenbindingsprogramma geschikt is voor uw merk en zo ja, hoe u dit het beste samenstelt en
op de markt brengt
Zorg dat uw contactgegevens - waaronder uw openingstijden, manieren waarop de klantenservice benaderd kan
worden en uw beleid voor retourzendingen vallen - toegankelijk zijn via de startpagina en de pagina voor het
afrekenen, als onderdeel van één geheel waarbij de klant en klantenservice centraal staan
Stel contactpunten beschikbaar die overeenkomen met de belangen van de koper, zoals een live-chat om snel en
efficiënt problemen op te lossen

C. Afrekenen en algemene voorkeuren voor verzending
Tevredenheid bij de betaalprocedure draait om opties, kennis en transparantie
In het concurrerende klimaat van tegenwoordig is het essentieel dat het afrekenen snel en makkelijk gaat. De algehele klanttevredenheid bij
de winkelervaring ligt relatief hoog. Consumenten zijn het meest tevreden wanneer ze alternatieve betaalmethodes aangeboden krijgen, de
totale kosten weten en duidelijkheid hebben ten aanzien van de leveringsdatum. Slechts iets meer dan de helft van de kopers is tevreden met
het aantal verzendmogelijkheden dat bij het betalen geboden wordt. Italiaanse consumenten zijn voor bijna alle aspecten van het afrekenen
het meest tevreden, terwijl de Nederlanders het minst tevreden lijken te zijn. Hoewel de mate van tevredenheid voor de Britse consumenten
voor bijna alle aspecten van het betalen dicht tegen de Europese gemiddelden aanligt, lijkt het 'weten wat de totale kosten zijn (inclusief
bemiddelingstoeslagen, invoerrechten en belastingen)' hierop een uitzondering te vormen en dit onderdeel vraagt om verbetering.
Figuur 17: Tevredenheid met aspecten van het betalen

Q10. Hoe tevreden bent u over het algemeen met uw online aankoopervaringen van de afgelopen drie maanden?
CHECK1. Hoe tevreden bent u met elk van de volgende aspecten van het afrekenen als u online winkelt?
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Profielinformatie tussen de verschillende toestellen en kanalen opslaan is een bonus
Wanneer online wordt afgerekend, zijn gratis verzendopties, meerdere betaalmethodes en een geschatte of gegarandeerde leveringsdatum
het meest belangrijk voor consumenten. Ongeveer de helft geeft aan dat het belangrijk is om vroegtijdig in het proces de leveringsdatum en
verzendkosten te kennen. Vier van de tien vinden het belangrijk dat de winkelier de 'gegevens onthoudt' door de items op te slaan die al aan
de winkelwagen werden toegevoegd, met inbegrip van bestelgegevens die voorheen geselecteerd werden tijdens een winkelsessie die werd
afgebroken. Aangezien mobiele services een steeds prominentere rol innemen bij het omnichannel-winkelen, wordt de overdracht van de
inhoud van een winkelwagen of profielgegevens van klanten steeds waardevoller.
Figuur 18: Belang van opties bij het afrekenen online

CHECK2. Welke informatie of mogelijkheden zijn het belangrijkst voor u, wanneer u online gaat afrekenen? Selecteer alles wat van toepassing is.
** Niet aan Britse consumenten gevraagd (n=5195); Alleen de eerste zeven antwoordmogelijkheden worden weergegeven.

87% van de kopers onderneemt actie om voor gratis verzending in aanmerking te komen
Zeven van de tien consumenten vindt gratis verzending een belangrijke factor wanneer ze online aankopen doen en kopers doen e r veel
moeite voor. Extra items in de winkelwagen leggen, is de meest gangbare maatregel om voor gratis verzending in aanmerking te komen,
want 43% van de consumenten geeft aan dit te hebben gedaan. Een goede werkpraktijk voor winkeliers is kopers erop te attenderen iets
aan hun winkelwagen toe te voegen, door de stijgende uitgaven te laten zien die nodig zijn om aan de drempel voor gratis verzending
te voldoen.
Online zoeken naar een promotiecode (33%) en voor de langzaamste leveringstijd kiezen, zijn ook gebruikelijke acties die consumenten
ondernemen om in aanmerking te komen voor gratis verzending. Winkeliers moeten evalueren hoe ze deze promotiecodes moeten
plaatsen, bijvoorbeeld op de website, door coupons via derden te verzamelen en via andere aanverwante modellen. Ongeveer drie van
de tien kiest voor 'verzending naar de winkel' als een manier om verzendkosten te vermijden, wat dikwijls de winkeliers ten goede komt,
aangezien er in de winkel vaak extra producten gekocht worden. Gratis verzending lijkt het meest belangrijk te zijn voor Franse en
Spaanse consumenten. De meest populaire maatregel om in aanmerking te komen voor gratis verzending is voor alle consumenten
in alle landen 'items toevoegen aan de winkelwagen', behalve het VK waar consumenten 'de meest langzame leveringstijd' (51%)
verkiezen boven 'items toevoegen aan de winkelwagen'.
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Figuur 19: Acties ondernomen om voor gratis verzending in aanmerking te komen

CHECK3. Hoe belangrijk is gratis verzending als u online een aankoop doet?
CHECK4. Welke van de volgende acties heeft u, indien van toepassing, ondernomen om in aanmerking te komen voor gratis verzending? Selecteer alles wat van
toepassing is.

Het annuleren van de winkelwagen veroorzaakt door de totale kosten voor de aankoop
Bijna negen van de tien consumenten heeft een winkelwagen geannuleerd. Voor hen was de voornaamste reden dat de verzendkosten
de aankoop duurder maakten dan verwacht (57%). De flexshopper van tegenwoordig bladert regelmatig en zoekt tussendoor naar
producten wanneer er even wat tijd vrijkomt op een drukke dag. Om producten te onthouden die ze misschien willen kopen, gebruiken
veel consumenten de winkelwagen als verlanglijstje en daarom worden vele winkelwagens niet omgezet in daadwerkelijke aankopen.
Van diegenen die aangaven wel eens een winkelwagen te hebben geannuleerd in het verleden, zei één van de twee kopers dat ze dit deed
omdat ze niet klaar was om de aankoop te voltooien, maar een idee wilde krijgen van de totale kosten. In tegenstelling tot consumenten in
andere landen waarvoor de belangrijkste 2 redenen voor het annuleren van de winkelwagen gekoppeld zijn aan de leveringskosten, verlieten
Duitse consumenten hun winkelwagen voornamelijk omdat de door hun geprefereerde betaalmethode niet werd aangeboden (53%).
Figuur 20: Redenen voor het annuleren van de winkelwagen

CHECK12. Als u online winkelt, heeft u dan ooit items in een winkelwagen of -mand gelegd en vervolgens de website verlaten, zonder de aankoop te doen?
CHECK13. Geef enkele redenen op waarom u een winkelwagen met items om te kopen geannuleerd heeft? Selecteer alles wat van toepassing is
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Keuze in leveringsmogelijkheden en een duidelijk tijdsbestek zijn onontbeerlijk wanneer kopers aankopen overwegen
Hoewel de meeste consumenten verwachten een aantal verzendopties aan te treffen (van goedkope oplossingen tot aan levering de volgende
dag) selecteert zes van de tien consumenten een levering binnen twee dagen of nog sneller volgens het onderzoek. De voorkeur voor deze
snellere leveringsopties is een verschuiving ten opzichte van de onderzoeksresultaten van 2013, waarin 65% voor de standaardlevering koos.
Figuur 21a: Verwachte verzendmogelijkheden voor binnenlandse winkeliers

Figuur 21b: Geselecteerde verzendmogelijkheden voor binnenlandse winkeliers Gem. toekenning van fiches van de 100

CHECK5. Als u online winkelt, welke van de volgende verzendmogelijkheden verwacht u dan aangeboden te krijgen van online winkeliers? Selecteer alles wat van
toepassing is.
CHECK6. Als u online winkelt, hoe vaak kiest u dan elk van de volgende leveringsmogelijkheden?

Consumenten accepteren langere leveringstijden in ruil voor gratis verzending
Gemiddeld zijn consumenten bereid om 4 dagen te wachten op hun online aankopen. Deze resultaten komen overeen met die van vorig jaar.
39% is bereid om minstens 5 dagen te wachten op een levering (figuur 22). Er zijn twee scherpe dalingen in het percentage consumenten dat
bereid is te wachten - één na drie dagen en de ander na vijf dagen.
Figuur 22: % van consumenten is bereid x aantal dagen te wachten

CHECK9. Wat is het aantal dagen dat u doorgaans bereid bent te wachten voor de meeste van uw
online aankopen, vanaf het moment van aankoop tot levering voor elk van de onderstaande zones?
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Gratis verzending geeft wederom een interessante wending aan de resultaten voor verzendingen, aangezien kopers bereid zijn om
concessies te doen in ruil voor minder kosten. Sterker nog, 70% van de consumenten is bereid twee dagen langer te moeten wachten op
hun pakketten, zolang ze gratis verzonden worden (figuur 23). Dientengevolge hebben winkeliers mogelijk een breder perspectief om hun
producten bij de klant te krijgen dan in de markt wordt aangenomen. Geduld ten aanzien van leveringstijden hangt tevens af van het soort
product dat verkocht wordt. Winkeliers die bijvoorbeeld goederen verkopen die ook overal voorhanden zijn in de lokale winkels, willen
misschien wat sneller leveren, terwijl anderen met bedrijfseigen goederen mogelijk meer speling hebben ten aanzien van hun leveringstijden.
Figuur 23: % van consumenten is bereid extra dagen te wachten voor gratis verzending

CHECK10. Hoeveel extra dagen bent u doorgaans bereid te wachten om gratis
verzending te ontvangen voor elk van de onderstaande zones?

Schatting voor lange leveringstijden reden voor het annuleren van de winkelwagen
Ondanks aanwijzingen dat kopers bereid zijn te wachten, moeten winkeliers hier een middenweg zien te vinden met het oog op de
statistieken ten aanzien van het annuleren van de winkelwagen. Meer dan de helft van de consumenten heeft een aankoop geannuleerd
als gevolg van lange leveringstijden of wanneer er geen datum werd aangegeven tijdens het afrekenen. Deze annulering kwam het meest
voor wanneer de geschatte leveringstijden langer dan zeven dagen bedroegen of wanneer er geen leveringsdatum werd aangegeven.
Figuur 24: Geschatte leveringstijd die leidde tot annulering van de aankoop in 2014

CHECK14. Heeft u ooit besloten geen aankoop te doen omdat de geschatte tijd voor het ontvangen van uw item(s) te lang was of niet werd aangegeven?
CHECK15. Wat was de geschatte leveringstijd (in dagen) vanaf de aankoop, waardoor u niet doorging met de aankoop
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Informatie over klantenservice is cruciaal bij het selecteren van een winkelier
De kleine lettertjes lezen is belangrijk voor de gewiekste koper van tegenwoordig. 90% van de kopers bekijkt deze beleidsregels en 67%
doet dat voordat ze een aankoop doen, wat van invloed kan zijn op welke handelaar gekozen wordt om de deal te sluiten.
Kosten en gemak zijn de belangrijkste factoren bij retourzendingen en beïnvloeden het besluit tot aankoop
Een onbuigzaam retourbeleid kan leiden tot gemiste verkopen. Kopers geven de voorkeur aan opties om producten gratis naar de winkel
terug te kunnen brengen of door het terug te sturen met een handige, door de winkelier gefrankeerde retourlabel. Als er betaald moet
worden voor de retourzending, dan zal waarschijnlijk slechts een derde de transactie voltooien. Bovendien zien consumenten de
toeslagen voor het opnieuw bevoorraden als de meest onaangename belemmering en slechts 29% zal doorgaan met de aankoop als
deze toeslag van toepassing is. Voor multichannel-winkeliers stelt de acceptatie van retourzendingen in de winkel niet alleen de klant
centraal, maar het leidt ook tot een toename in de verkoop. De waarschijnlijkheid om een aankoop te doen als er een gratis element
is opgenomen in het retourbeleid is vergeleken met vorig jaar toegenomen.
Figuur 25: Impact van het retourbeleid op intentie om een aankoop te doen, voor de consumenten die het retourbeleid van een
winkelier bekeken voorafgaand aan de aankoop

RET3. U gaf aan dat u het retourbeleid van een winkelier bekijkt voordat u een item koopt. Als u nadenkt over wat u graag
wilt zien in het retourbeleid van de winkelier, zou u de transactie dan voltooien als het volgende in het beleid is opgenomen? Voltooit de transactie waarschijnlijk * Opties die niet in het onderzoek van 2013 te zien waren. De pijlen geven een verandering
aan in de waarschijnlijkheid om een transactie te voltooien ten opzichte van het onderzoek in 2013.

% dat waarschijnlijk
doorgaat met de aankoop

Kopers zijn verdeeld tussen wachten en naar de concurrent gaan wanneer items niet op voorraad zijn
Voorkomen dat producten niet op voorraad zijn, is voor veel productcategorieën een uitdaging voor winkeliers. Een echt gevaar van
het niet op voorraad hebben van producten is dat 41% van de consumenten naar de website of app van de concurrent gaat en 20% de
fysieke winkel van de concurrent bezoekt om hetzelfde of een vergelijkbaar product te vinden. Dit leidt niet alleen tot een direct verlies aan
verkopen, maar mogelijk ook tot gemiste verkoopkansen in de toekomst, als een concurrent hen voor zich kan winnen. Veel consumenten
hebben geduld als iets niet op voorraad is. Zo'n 40% zal de website later nog eens controleren om te kijken of de inventaris gewijzigd is
en 24% is zelfs bereid om naar de winkel van de winkelier te gaan. Als een item niet op voorraad is, zullen Britse, Nederlandse en Franse
consumenten meer waarschijnlijk naar de website of app van de concurrent gaan voor hetzelfde of een vergelijkbaar product. Italiaanse
consumenten lijken meer geduld te hebben, aangezien het meer waarschijnlijk is dat ze later nog eens controleren of het product weer
op voorraad is of aanvragen om een bericht te ontvangen wanneer het product weer voorhanden is.
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Figuur 26: Ondernomen acties wanneer een item niet op voorraad is

RB4. Wanneer u online winkelt en producten blijken niet op voorraad te zijn, of besteld maar niet voorhanden, welke acties zou u dan doorgaans ondernemen?
Selecteer maximaal 3 opties.
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RETAIL WATCH: BETALEN EN ALGEMENE
VOORKEUREN VOOR VERZENDING
De laatste stap in het proces is van wezenlijk belang om de verkoop rond te maken, derhalve wordt een zorgvuldige overweging ten
aanzien van klantenservice en het beleid voor deze fase aangeraden.

KLANTENSERVICE
Bekijk of het retourbeleid duidelijk is en zorg dat dit makkelijk toegankelijk is via de website en via berichtgeving na
de aankoop
Verwerk vermeldingen als 'Winkelen met een gerust hart' in de alom belangrijke winkelwagen, waarbij een
telefoonnummer, het retourbeleid en contactpunten worden weergegeven
Belicht telefoonnummers van contactpersonen en koppelingen naar contactpunten, zoals een live-chat op de website
VERZENDING
Bied keuzes aan voor verzendopties om aan de behoeftes van de koper te voldoen
Toon de verwachte leveringsdatum in de winkelwagen (dinsdag 4 maart)
Investeer in logistieke voorzieningen om snellere, efficiëntere oplossingen te kunnen bieden
GRATIS VERZENDING
Begrijp welke patronen van belang zijn en hoe lang kopers bereid zijn om te wachten in ruil voor gratis verzending
Houd toezicht op uw model voor gratis verzending en ken het tijdsbestek waarin producten ontvangen dienen te
worden, terwijl u goed op de hoogte blijft van het concurrerende klimaat
Beoordeel of u deze kosten kunt dragen als marketingonkosten en welke strategieën er ingezet moeten worden om
de gewenste marge te behouden, maar nog altijd concurrerend te blijven
RETOURZENDINGEN
Neem uw huidige beleid voor retourzendingen nog eens door en zorg dat het duidelijk en beknopt is en dat de klant
centraal staat
Plaats het retourbeleid zowel op uw klantenservicepagina als in de winkelwagen, om te voorkomen dat deze wordt
geannuleerd
Ga na of gratis (door de winkelier betaalde) retourzendingen haalbaar zijn
Overweeg om een retourlabel aan de verpakking toe te voegen of om het op z'n minst gemakkelijk te maken voor
de koper om dit direct via uw website af te drukken
NIET OP VOORRAAD
Laat kopers weten wat de status van producten is, op zowel de productpagina als in de winkelwagen
Zorg dat u tools in werking hebt die de deal alsnog sluiten wanneer een product weer op voorraad is, zoals
herinneringen via e-mail
Investeer in slimme voorraadbeheer- en uitvoerende systemen om te voorkomen dat producten niet voorhanden zijn
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D. Levering en de ervaring na de aankoop
Alternatieve leveringslocaties krijgen bij drie van de tien pakketten de voorkeur voor aflevering
Consumenten geven er drie van de tien keer de voorkeur aan om hun online bestelling af te laten leveren op een andere locatie dan thuis
(bv. op een UPS Access Point®, postkantoor, supermarkt, pakketkluisjes, op het werk en/of de winkel van de winkelier). Het onderzoek
van dit jaar liet een afname zien in de voorkeur om pakketjes thuis te laten bezorgen en een toename voor andere locaties om ze daar
op te halen. Dat is nog een indicatie dat de flexshopper van vandaag de dag op zoek is naar gemak dat kan wijzigen naargelang de
persoonlijke omstandigheden en de locatie. Een voorkeur voor levering aan huis is het laagst onder consumenten in Frankrijk en zij
kiezen veel meer voor bevoegde afhaallocaties of winkels, zoals een supermarkt, dan de consumenten in de overige landen. Italiaanse
en Spaanse consumenten hebben een grotere voorkeur voor verzending naar de werkplek dan consumenten in andere landen.
Figuur 27: Voorkeuren voor leveringslocaties Gem. allocatie van fiches van de 100

DEL1. Op welke van de volgende locaties laat u het liefst uw online bestellingen bezorgen?

Slechts de helft van de kopers is tevreden met het gemak waarop producten retour gezonden kunnen worden
Nieuwe uitdagingen doen zich voor voor de winkelier, zodra de knop 'Bestelling verzenden' geselecteerd wordt. Er komen vele aspecten na de
aankoop om de hoek kijken; slechts de helft van de kopers is bijvoorbeeld tevreden met het gemak waarmee producten retour gezonden kunnen
worden en met de duidelijkheid van het beleid. Het gebrek aan leveringsmogelijkheden kan de ervaring na de aankoop ook negatief beïnvloeden.
Lage tevredenheid komt voort uit een gebrek aan flexibiliteit ten aanzien van het wijzigen van het leveringsadres of de leverdatums, als pakketten
eenmaal onderweg zijn. Franse consumenten leken het meest tevreden te zijn met alle aspecten na de aankoop, behalve met de 'flexibiliteit om
het leveringsadres te wijzigen als pakketten onderweg zijn', terwijl de Nederlandse en Britse klanten het minst tevreden zijn.
Figuur 28: Tevredenheid met aspecten na de aankoop

TRACK1. Hoe tevreden bent u met elk van de volgende aspecten nadat u online iets heeft aangeschaft?
Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1-7, waarbij '1' helemaal niet tevreden is en '7' enorm tevreden.
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Vier van de tien kopers meldt dat klanttevredenheid na de aankoop afhangt van een tijdige levering
Waar voor uw geld en een kwalitatief goed product ontvangen, zijn verwachtingen die inherent zijn aan het winkelen, dus het is belangrijk
om verder te kijken dan de basis. Ongeveer één van de drie consumenten voelt zich het meest tevreden wanneer er sprake is van een
garantie om hen te beschermen. Andere vormen van bescherming zijn onder meer de verpakking en de zorg die de winkelier besteedt
zodat het pakket in goede staat aankomt (31%). Het kan trouwens nooit geen kwaad om de koper eens een keer te verrassen, aangezien
19% het leuk vond om een gratis geschenk of proefmonster bij hun aankopen aan te treffen. Winkeliers zullen beloond worden, want 36%
van alle ondervraagde consumenten hebben meer items gekocht van een verkoper, gebaseerd op coupons of proefmonsters die ze in
hun verpakking aantroffen. De invloed van een tijdige levering op de tevredenheid na de aankoop ligt veel hoger voor de Duits e, Franse
en Italiaanse consument. Maar aan de andere kant willen Nederlandse en Britse consumenten graag waar voor hun geld zien en dat de
kwaliteit van het item aan hun verwachtingen voldoet.
Figuur 29: Factoren die de klanttevredenheid beïnvloeden – na de levering, Onder consumenten die poducten geretourneerd
hebben die online gekocht waren

RET9. Welke van de volgende factoren zijn het meeste van invloed op hoe tevreden u bent nadat u uw aankoop ontvangen heeft? Selecteer alles wat van toepassing is.

Kopers verlangen flexibiliteit ten aanzien van leveringsmogelijkheden
Verwachtingen stellen voor de levertijd en de consument controle geven is van belang. Per e-mail of sms een bericht ontvangen met het
tijdstip waarop de levering ongeveer verwacht kan worden, staat voor 48% van de kopers boven aan de lijst, terwijl andere opties een veel
lagere score krijgen. De mogelijkheid om het tijdstip van een levering te wijzigen (13%) en om het pakket ergens anders af te laten leveren
(12%), staan op de tweede en derde plaats van aantrekkelijke opties. Voor consumenten die voortdurend onderweg zijn en voor diegenen
die in appartementen of bepaalde stedelijke locaties wonen, hebben dit soort gemakken veel effect op het tevredenheidsgehalte. Met UPS
My Choice zijn veel van de onderstaande acties mogelijk; het zal aantrekkelijk zijn voor consumenten om te weten dat ze het kunnen
gebruiken voor het ontvangen van dit soort informatie en om dit soort maatregelen te nemen. Een leveringsbericht via e-mail of sms
ontvangen, is van groot belang voor Britse consumenten (60%) ten opzichte van de andere opties, terwijl het relatief gezien minder
gewaardeerd wordt door Italiaanse (38%) en Spaanse (41%) consumenten. Door heel Europa en in alle regio's behalve Italië, willen
aanzienlijk meer consumenten e mails of sms'jes over leveringen ontvangen dan vorig jaar.
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Figuur 30: Opties voor gemak ten aanzien van leveringsservice die de voorkeur hebben

FLEX1. Als u wacht op uw aankoop, welke service vindt u dan het handigst?

Gratis retourzendingen en een probleemloos beleid 'zonder bijkomende vragen' maken ervaringen met retourzendingen positief
De meeste kopers zeiden dat gratis retourzendingen voor een positieve ervaring ten aanzien van het retourbeleid zorgden en vier van
de tien waardeerden een probleemloos retourbeleid. Ze zijn zich er tevens van bewust hoe lang het duurt om hun geld terug te krijgen,
kortom 'snel en gemakkelijk' zijn de kernbegrippen voor ervaringen na de aankoop. Over de gehele linie zijn de resultaten voor Europa
ten aanzien van gratis retourzendingen en meegestuurde gefrankeerde retourlabels gelijk aan die van het onderzoek in 2013. Een
probleemloos retourbeleid (+7) en automatisch geld terug ontvangen (+5) stegen in vergelijking met vorig jaar.
Figuur 31: Elementen van de beste ervaring met retourzendingen, onder consumenten die online aankopen retour gezonden hebben

RET6. Als u aan de beste ervaring denkt die u met retourzendingen meemaakte, welke elementen maakten hier dan deel van uit? Selecteer alles wat van toepassing is.
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Betalen voor een retourzending en niet snel terugbetaald worden, zijn de belangrijkste negatieve invloeden wanneer producten retour gezonden
moeten worden. Bijna de helft van de ondervraagde Europese consumenten gaf aan het betalen voor een retourzending problematisch te
vinden. Over het algemeen gesproken willen consumenten geen gedoe bij het retourneren van producten en contact kunnen opnemen met
de klantenservice voor aankopen die online werden gedaan. De meerderheid van de Britse consumenten (60%) selecteerde 'moest betalen
voor een retourzending' als een groot probleem, een aanzienlijk groter aandeel dan consumenten in andere landen.
Figuur 32: Problemen ervaren wanneer online gekochte producten retour gezonden werden, onder consumenten die online
gekochte producten geretourneerd hadden

RET5x1. Welke zijn voorbeelden van problemen die u tegenkwam bij het retourneren van online gekochte producten? Selecteer alles wat van toepassing is.
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RETAIL WATCH: LEVERING EN DE
ERVARING NA DE AANKOOP
De levering is de hoogste prioriteit voor kopers, dus zorgen voor slimme logistieke oplossingen en veel gemak is essentieel.

LOGISTIEKE VOORZIENINGEN
Lever tijdig en communiceer duidelijk en vaak met kopers wanneer zich vertragingen voordoen
Ga na of u systemen moet invoeren waarmee de klant een leveringsdatum en/of ander leveringsadres kan kiezen
RETOURZENDINGEN
Zorg dat het retourbeleid makkelijk te vinden en te volgen is
Een tevreden koper die met gemak een retourzending kan afhandelen, wordt waarschijnlijk een trouwe klant
Overweeg gratis retourzendingen
Geef consumenten automatisch of tijdig hun geld terug
COMMUNICATIE
Bevestig de levering aan de klant hoofdzakelijk via e-mail of biedt een optie dat ze dit via sms of een app kunnen
ontvangen
Biedt nauwkeurige informatie op de dag van levering
Bied de optie om een ander tijdstip of leveringsadres te kiezen
Evalueer alternatieve afleverlocaties
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IV. Conclusie
A. Overwegingen ten aanzien van de flexshopper
De flexshopper van tegenwoordig is voortdurend in ontwikkeling. Hoewel ze ten aanzien van de elektronische handel nog steeds
teruggrijpen naar hun desktops en pc's, vinden mobiele toestellen (zowel smartphones als tablets) niches in de markt. Verwacht wordt
dat deze verder zullen groeien, wanneer de technologie verbetert. Technologische innovaties blijven kopers nieuwe richtingen op sturen.
Winkeliers moeten nieuwe manieren vinden om de kracht van de sociale media te benutten, waarmee zowel de verkoop als het imago
van het merk versterkt kan worden.
De constante factoren voor consumenten blijven waarschijnlijk van kracht, aangezien kopers naar kanalen neigen die uitgebreide informatie,
klantvriendelijke beleidsregels en scherpe prijzen verzorgen en die inspelen op het feit dat er in elke koper wel een koopjesjager schuilt.
Gemak blijft cruciaal, zowel voor mogelijkheden tussen de verschillende kanalen, zoals verzending naar de winkel, tot een vereenvoudigd
retourbeleid, alsook gefrankeerde retourlabels en opties in de winkel.

Ondanks de hoge klanttevredenheid met het online winkelen, is er in elke fase van de winkelervaring ruimte voor verbetering.
Er wordt druk op winkeliers uitgeoefend, om de tevredenheid gedurende het hele traject naar de aankoop te verhogen. Zij moeten ook
weten welke rol elk van de kanalen en de technologie speelt voor hun klanten en de ervaringen beter afstemmen op die kanalen en ze
aantrekkelijker maken.
Omnichannel-winkeliers verbeteren de ervaring in de winkel, stellen hun logistieke voorzieningen en hun beleid in dienst van het gemak,
terwijl ze in het dagelijkse winkelklimaat informatietechnologische services aanbieden, die vaak gepaard gaan met de online winkelervaring.
Transparant beleid en uitgebreide informatie zorgen voor digitale groei en klantervaringen van het hoogste niveau, beginnend bij het zoeken,
dat gedurende de hele ervaring weerklinkt, tot na de aankoop.
Uiteindelijk zullen keuzemogelijkheden de kopers naar de kanalen leiden die het beste werken, waar ze veranderlijke trajecten aan zullen
treffen die de flexshopper dwingt om meer te besteden bij die winkeliers die fantastische producten, efficiëntie tijdens het winkelen en een
voortreffelijke uitvoering leveren.

©2014 United Parcel Service of America, Inc.

37

UPS Pulse of the Online Shopper™ | Een witboek van UPS | maart 2015 | Europees onderzoek

Over comScore, Inc.
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR). Via doelgroep-, advertentie- en bedrijfsanalyses biedt comScore haar klanten een keur aan
softwareoplossingen, realtime-analyses en op maat gemaakte oplossingen op aanvraag, waarmee ze succes kunnen behalen in een
multidimensionale wereld. Het bedrijfseigen Census Network™ (CCN) van comScore maakt optimaal gebruik van een technologische
infrastructuur van wereldklasse, waarmee maandelijks biljoenen digitale interacties verwerkt worden en wereldwijd enorme hoeveelheden
gegevens geanalyseerd worden voor meer dan 2.000 van haar klanten.

Over UPS
UPS (NYSE: UPS) is wereldwijd een toonaangevend leider in logistieke voorzieningen en biedt een groot scala aan oplossingen voor het
transporteren van pakketten en vracht, inclusief innovatieve leveringsopties voor de wereldwijde consumentenmarkt; is een dienstverlener
voor de internationale handel; en zet geavanceerde technologie in om de zakenwereld beter van dienst te kunnen zijn. Met haar hoofdkantoor
in Atlanta, Georgia, is UPS in meer dan 220 landen en regio's ter wereld werkzaam.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Susan Engleson
comScore, Inc.
703-234-2625
sengleson@comscore.com
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