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Je hebt een ondernemingsplan gemaakt en bent klaar voor het echte

werk. Registreer een domeinnaam en neem hosting af, zodat je kunt

starten met het bouwen van je woocommerce webshop. Zet WordPress

op je domein en installeer de WooCommerce-plugin. Sommige mensen

besteden het technische werk uit, maar met een beetje handigheid kun je

ook prima aan de slag gaan. Is de installatie afgerond, dan is het tijd om

je webwinkel op te bouwen en één onderdeel daarvan is het toevoegen

van producten aan je shop. Deze handleiding gaat specifiek over dat

stukje, succes!
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WooCommerce

Producten

Na het inloggen zie je nu twee nieuwe menu items

staan:

1.

2.

 

Klik je op 'producten', dan klapt er een menu uit.

Hier heb je alle tools om jouw producten toe te

voegen, in te delen in categorieën, tags aan toe te

voegen en eigenschappen mee te geven. 

 

De knop om producten te voegen springt er al

lekker uit, dus klik direct op nieuw toevoegen

(soms ook product toevoegen).

Achtergrondinformatie

Producten tools
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Productnaam

Tekstvak Lange productomschrijving

Productgegevens (evt. downloadbaar / virtueel)

Korte productomschrijving

Productcategorieën

Producttags

Productafbeelding

Productgalerij

Publiceren

Wat zie je allemaal in dit scherm? 
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Product toevoegen
Onderstaand scherm krijg je te zien, wanneer je een product wilt gaan

toevoegen. Het kan misschien in het begin een beetje overweldigend zijn,

maar als je eenmaal doorhebt hoe het werkt is het ideaal! 

Let op: ik maak intensief gebruik van SEO-tools, zoals Yoast. Het kan er bij jou anders

uitzien, want dit is afhankelijk van de plugins die je gebruikt.
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Dan is het nu tijd om de benodigde onderdelen te bespreken, zodat jij aan de

slag kunt. Denk goed na over de titels, teksten en omschrijvingen die je

gebruikt, want hier hangt je vindbaarheid en zichtbaarheid vanaf. Wil je

meer weten over gevonden worden? Hier is Gabriëlla Media in

gespecialiseerd, dus neem dan direct contact met ons op!

 

Productnaam

Voer een duidelijke titel in en wees niet onnodig lang van stof. Zorg ervoor

dat belangrijke gegevens hier worden vermeld. Bedenk van tevoren wat

jouw klanten willen weten. Niet 'leuke kalender', maar 'kalender 2020 met

weeknummers' of zelfs 'kalender 2020 met weeknummers en feestdagen.'

 

Lange beschrijving

Het grote veld is bestemd voor alle informatie over jouw product. Maak hier

ook echt een lange tekst van, want de zoekmachines willen zoveel mogelijk

nuttige informatie over jouw aanbod zien. We leven in een gejaagd tijdperk,

waarin mensen een korte spanningsboog hebben, dus zorg dat je al hun

vragen ruimschoots beantwoordt. Denk aan informatie over het merk,

afmetingen, gewicht, doel, doelgroep, materialen, prijzen, kleuren etc. 

Voeg ook video's en foto's toe voor een optimale productomschrijving!
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Soms heb je bepaalde kolommen niet nodig of wil je ze eventjes verbergen,

zodat je meer overzicht hebt. Dit doe je door bovenaan de pagina te klikken

op 'scherminstellingen'. Er vouwt zich dan een menu uit, waarin je

onderdelen kunt aan- of uitvinken. Dat scherm ziet er zo uit:

Scherminstellingen

It's all in the details

https://gabriellamedia.nl/contact/
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It's all in the details

reguliere prijs en eventuele actieprijs;

het btw-tarief en de belastingklasse;

SKU (artikelnummer);

de voorraadstatus;

gewicht en afmetingen;

verzendklassen;

instellen van up-sells en cross-sells;

toevoegen van eigenschappen.

Productgegevens

Op onderstaande afbeelding kun je zien waar ik het over heb. Dit gaat echt

om de vermelding van praktische gegevens, zoals:

Simpel product

 

Gegroepeerd product

 

Extern / Affiliate product

 

Variabel product

 

Virtueel product

 

Downloadbaar

Eenvoudig- en enkelvoudig product. Dit is de

meestgebruikte optie

Eén product, maar in diverse uitvoeringen. Bijv.

1 set glazen, maar ook per stuk te koop

Als je producten van iemand anders verkoopt

en wilt doorverwijzen naar hun winkel

Eén product met bepaalde eigenschappen, zoals

een T-shirt in drie verschillende maten

Online product, dus geen verzend- en

verpakkingskosten. Let op: niet automatisch!

Na betaling direct afgerond en in de mail.

https://gabriellamedia.nl/contact/


Korte productomschrijving

Deze korte omschrijving bevat essentiële informatie over het product.

Plaats hier bijvoorbeeld de titel met wat gegevens over de afmeting, kleur of

hoeveelheid. In sommige thema's zal deze tekst weergeven worden. 

 

Productcategorieën

Je kunt je producten indelen in categorieën, zodat je jouw bezoekers een

extra filteroptie biedt. Ook voor de zoekmachine is dit echter een

interessant onderdeel, dus hier hebben we een aparte handleiding voor

geschreven. 

 

Tags

Tags zijn nog een extra manier om je interne linkbuilding kracht bij te

zetten. Je kunt de producten indelen in categorieën, maar extra nuance

aanbrengen door tags toe te voegen. Hiermee kun je ook snel en eenvoudig

een filtermogelijkheid toevoegen aan je webshop. Ook dit is een delicaat

onderwerp, dus dit vind je uitgebreid terug in een aparte handleiding. 

 

Uitgelichte afbeelding / Productafbeelding

Upload een scherpe afbeelding naar je nieuwe product, maar denk erom dat

het bestandsformaat niet te groot is. Dit heeft een negatieve invloed op de

laadtijd van je woocommerce webshop. WordPress zal de afbeelding

automatisch verkleinen, zodat het perfect in je shop past. 
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It's all in the details
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Productgalerij

De uitgelichte afbeelding is de foto die getoond wordt in het

productoverzicht en in je shop. Je kunt natuurlijk ook meerdere foto's

toevoegen, want hoe meer (relevante) afbeelding des te hoger je verkopen. 

Voeg bij de productgalerij een aantal afbeeldingen toe, want dan worden

deze weergeven onder de uitgelichte afbeelding. Als je bezoekers erop

klikken, dan wordt de foto vergroot. 

 

Dan rest je nu nog maar één ding: publiceren maar!
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It's all in the details

Publiceren
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Gabriëlla Media
Expert in zichtbaarheid & vindbaarheid 

G A B R I E L L A M E D I A . N L

VOOR MEER HANDLEIDINGEN SURF JE
DIRECT NAAR WWW.GABRIELLAMEDIA.NL


