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realisaties van
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01.
HELIOS PACKAGING

Je zal het ook gemerkt hebben. Door de corona-crisis is het
marketinglandschap voor bedrijven volledig verschoven. De klassieke
marketing mix lijkt niet meer te werken. Dat is niet omdat de vraag is
verdwenen, maar omdat deze is verschoven naar online.

Bedrijven zoals Helios Packaging hebben hier snel én slim op ingespeeld
door de vernieuwing van hun website met de toevoeging van directe
conversiepaden: het snel en e�ciënt vergaren van leads voor hun sales
team via online tools en optimalisaties. Dankzij verschillende doordachte
conversieoptimalisaties aan de website, worden er 5x meer leads
verzameld… wat tegelijkertijd een zeer positieve impact heeft gehad op
het rendement van de marketing acties. "5x meer leads"



BMChemie, leverancier van groene aanslag- en
mosverwijderaar,  wilde een stapje vooruit maar had moeite
om boven de concurrentie uit te komen. Het bedrijf beschikt
nochtans over een uitgebreide gamma kwalitatieve producten
die zowel aan particulieren als bedrijven kunnen worden
verkocht.

De website van BMChemie werd volledig van 0 terug
opgebouwd. Een eerder informatieve website werd omgetoverd
in een conversiegerichte website/webshop waar je simpel kan
grasduinen in het assortiment en meteen bestellingen kan
plaatsen. De webshop werd een business unit op zichzelf die
resultaten heeft neergezet waar menig fysiek winkelpunt jaloers
op kan zijn. Bestellen bij BM Chemie werd een makkelijke,
gebruiksvriendelijke en snelle ervaring.
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02.
BM CHEMIE

"Concurrenten zijn jaloers op
de verkoop via mijn webshop"
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03.
STARMARINE

Starmarine is een internationale verdeler van chemische reinigingsproducten
in de maritieme sector: van water- en fueltreatment tot tank cleaning.

Het internationale aspect van deze
onderneming doortrekken naar het design van
de website was dan ook van cruciaal belang. 
Via enkele klikken een oplossing vinden voor
een bepaalde problematiek in de maritieme
sector of herbestelling hebben we als leidraad
genomen waarop we de vormgeving van de
website hebben gebaseerd.  Ze vergaren sinds
de totale vernieuwing van de website
maandelijks een indrukwekkende hoeveelheid
contactgegevens van klanten die opnieuw
interesse tonen alsook bezoekers die
nog niet bekend zijn bij Starmarine.

"Elke maand ontvangen wij
(her)bestellingen van bestaande

en nieuwe klanten"



Meer kwalitatieve o�erte-aanvragen ontvangen via een
website ... een simpele vraag waarmee Ferro Design bij
Kingsberry terecht kwam.

Kwalitatieve UX/UI en extra inzet qua SEO waren dus
prioriteit om van deze case een succes te maken. 
Via de website werd duidelijke welke productlijnen Ferro
Design in hun gamma heeft. Daarnaast is het vanaf nu
mogelijk om op een snelle en e�ciënte manier gegevens,
data en leads te verzamelen aan de hand van verschillende
download- en inschrij�ormulieren.

De resultaten spreken dan ook voor zich: 
In combinatie met marketing acties werden er meer dan
300 leads gecreëerd op minder dan 10 maanden tijd.
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04.
FERRO DESIGN

"300 extra aanvragen op nog
geen 10 maanden tijd"



Benieuwd
hoe we jouw website
of webshop kunnen
verbeteren? 

www.kingsberry.be/online-afspraak

https://kingsberry.be/online-afspraak/

