Uw eigen winkelpagina bij Bommels Conserven
Wat is een winkelpagina?
Een winkelpagina is een unieke pagina op maat gemaakt voor de zakelijke klanten van Bommels Conserven
(hierna te noemen “BC”). Op deze pagina kun je vertellen wie je bent, wat jouw zaak zo bijzonder maakt en
welke producten je van BC verkoopt. Door middel van foto’s kan je eigen winkelpagina worden
gevisualiseerd en gepersonaliseerd.

Waarom een eigen winkelpagina?
Voor een betere vindbaarheid op internet als speciaal- / delicatessenzaak en om je klant te informeren,
welke producten je van Bommels Conserven verkoopt, is de winkelpagina op de website van Bommels
Conserven ontwikkeld.

Voor wie is deze pagina?
Voor klanten van BC die op regelmatige basis één of meerdere productgroepen afnemen en die dit direct
aan de eindgebruiker (= consument) verkopen. Belangrijk is dat de consument de garantie heeft dat het
product dat op de winkelpagina wordt vermeld, ook daadwerkelijk te koop is.

Wat is de toegevoegde waarde voor je?






Je persoonlijke identiteit als winkel / horeca komt tot uiting op onze site (i.p.v. nu alleen een
naamsvermelding) d.m.v. sfeerimpressies van je eigen winkel.
Link naar eigen website.
De consument kan goed worden geïnformeerd over de producten die van ons bij jou in de winkel
verkrijgbaar zijn.
Betere vindbaarheid van je winkel in google.
Vermelding in google maps.

Wie houdt de winkelpagina bij?
BC zorgt voor de plaatsing van de aangereikte informatie en fotomateriaal.

Wat moet ik zelf doen?
Voor de realisatie van de winkelpagina is het nodig om de teksten en bijbehorend fotomateriaal aan te
reiken. BC zal na akkoord voor de realisatie van de winkelpagina aangeven hoe en op welke manier de
benodigde informatie dient te worden aangereikt.
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Om de consument op de juiste manier voor te lichten, is het van belang dat de informatie over de
producten die in je winkel worden verkocht, juist is. Het is aan jou om te zorgen dat deze informatie actueel
blijft. Dit kan door tijdig te blijven bestellen dan wel ons te informeren dat een product uit voorraad is
gelopen, dan wel gesaneerd is.

Kan ik wijzigen?
Ja. Eenmaal per jaar kunnen wijzigingen inzake teksten over je winkel dan wel het actualiseren van
fotomateriaal kosteloos worden doorgevoerd. Uiteraard worden wijzigingen binnen het assortiment
gedurende het jaar zelf door BC kosteloos doorgevoerd.

Informatie / aanmelden
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan wel je willen aanmelden voor de
winkelpagina, neem dan contact op met Marc of Dineke van Bommel, T: 0180 – 46 52 55 of
info@bommelsconserven.nl.
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