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INTRO

SPICE IT UP A LITTLE

Marketing is een verzamelterm voor alle activiteiten, die je
onderneemt om jouw aanbod te promoten. Er is een handjevol
dagen per jaar, die jouw marketingplan een stukje uitdagender
maken. Denk aan kerst, black friday en misschien branche-
specifieke feestdagen. Hoe leid je dit in goede banen?



GEEN
EXCUSES MEER

Waar we voorheen een paar weekenden voor
Sinterklaas en Kerst naar het winkelcentrum
gingen om wat cadeaus in te kopen, zoeken we
het tegenwoordig vaak online.

Retailers hebben deze omzetperiode behoorlijk
weten uit te breiden, mede door invloeden
vanuit de rest van de wereld. De mogelijkheden
zijn eindeloos, want de Feestdagenperiode nu
al start in oktober.

Thanksgiving en Halloween geven het
startsein, waarna je als ondernemer op een
constante golf van bestellingen kunt leven.
Mits je natuurlijk weet waar je mee bezig bent
en ervan doordrongen bent hoe je jouw
doelgroep op de wenken bediend.

Het Handboek Feestdagenmarketing gaat jou
helpen om direct stappen te zetten richting
een torenhoge omzet. In 2019 werd er
wereldwijd maar liefst 723 miljard dollar
omgezet tijdens de feestdagen. Daar wil jij toch
deel van uitmaken? 

Let's do this! Groetjes, Gabriëlla & Team

We hebben het allemaal druk,
maar als je een torenhoge omzet
wilt zul je extra tijd moeten
investeren.



CELEBR
ATE IT
COVID-
STYLE



Naast mijn online marketing bureau heb
ik ook nog verschillende webshops. Niet
omdat het moet, maar omdat e-
commerce echt mijn hart heeft gestolen. 

De afgelopen jaren stonden voor mij in
het teken van groei, Zowel zakelijk als
persoonlijk heb ik grote stappen
gemaakt, waardoor ik alleen maar
enthousiaster ben geworden. 

2020 is echter niets zoals die jaren
hiervoor. Dit jaar is alles anders en
omschrijf ik het maar als complete
chaos. De inkoop via verschillende
kanalen kwam stil te liggen of liep
vertraging op, het persoonlijk contact
met klanten viel weg, de markten en
events werden afgelast en even
moesten we de reset-knop indrukken.
Maar één ding was er positief: mensen
gingen massaal online shoppen. 

Het is als ondernemer belangrijk dat je
inhaakt op actuele ontwikkelingen, dus
een pandemie kun je echt niet links laten
liggen. Maar hoe maak je van zo'n
negatieve gebeurtenis een positief idee?

ZO BIED
JIJ HET
BESTE IN
EEN
PANDEMIE



Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact en willen cadeautjes schenken, ook al is het dit jaar
vanaf een afstandje. Daarom zet we met liefde een extra stap voor onze klanten en maken we het zo
eenvoudig mogelijk.

Verpakken doen wij veilig;
We voegen een handgeschreven briefje toe;
Verstuur jouw bestelling direct naar de ontvanger;
We pakken alle bestellingen mooi in.

Op Instagram bracht ik op enthousiaste wijze de aanpassingen bij mijn kopers onder de aandacht. Jouw
publiek wil gerustgesteld worden en weten wat er wél mogelijk is, in plaats van alles wat niet meer
mogelijk is. Daarom creëerde ik een doeltreffende opsomming van alle relevante informatie:
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https://www.instagram.com/p/CFfFuW4H4sz/


SELL MORE

Maar goed, dit was een klein inkijkje in mijn eigen bezigheden. Nu
gaan we werken aan jouw zaak. Of je nu diensten of producten
koopt, online, offline of in een hybride vorm: je wilt altijd meer
verkopen. Meer sales, meer omzet en meer inkomsten. Toch? ;) 



PIMP JOUW
SITE / SHOP

Laten we beginnen met de basis en vrij
eenvoudige manier om meer te verkopen: pimp
jouw site of shop!

Filmpjes, foto's en afbeeldingen maken van
iedere site een feest. Dit zijn slechts enkele
manieren om je site op te tuigen:

Voeg wat extra glitter toe! Zeg
nou zelf, je shopt toch veel fijner
in een winkelcentrum in
kerstsferen, dan in een kale,
koude Aldi?

Maak de header (bovenkant van je
site) tip-top in orde.

Voeg een aftelkalender of countdown
klok toe om de spanning op te voeren!

Creëer een gift guide (dit komt
verderop aan de orde!)

Vermeld verzendkosten en levertijden
duidelijk op de homepage.

Prijs jouw e-maillijst goed aan en als
je deze nog niet hebt: nu maken!

Gebruik je social media? Gebruik
feestelijke plaatjes en animaties.



Als je al een site of webshop hebt, dan
zul je misschien denken: I'm on it!

Maar dit is voor lang niet iedereen het
geval. Heb je hulp nodig of heb je nog
geen platform om op te verkopen?
Wacht geen dag langer, want een jaar na
vandaag zul je blij zijn dat je deze stap
hebt genomen.

De afgelopen maanden heb ik vele
ondernemers geholpen om te switchen.
Veel mensen worden door deze
pandemie gedwongen om de overstap
van offline naar online te maken. Er is
niets beter voor je nachtrust dan weten
dat je genoeg geld verdient om je vaste
lasten te voldoen. Believe me!

GET
STARTED
RIGHT
AWAY

Een webwinkel laten bouwen in
WordPress x WooCommerce? Doen wij
deze week nog voor je!

Een website in WordPress met jouw
eigen huisstijl + kleurgebruik. 

€899

€489

https://gabriellamedia.nl/product/website-laten-bouwen/
https://gabriellamedia.nl/product/webwinkel-laten-bouwen/


Maak je al gebruik van een nieuwsbrief, dan kun je jouw strategie
gaan toespitsen op de feestdagen. Ben je nog niet begonnen dan is
het verstandig om je hier direct in te verdiepen. Add it to the list,
sweetheart. 

NIEUWSBRIEF



De cijfers omschrijf ik in de blog waar ik op de vorige pagina naar linkte, maar dat een maillijst je omzet
vergroot staat als een paal boven water. Social media, advertenties: het is allemaal heel vluchtig. Je kijkt
een keer, bent tevreden en poef, weg is het weer. E-mailadressen blijven veel langer bereikbaar en als
mensen zichzelf aanmelden (of een bestelling bij je hebben gedaan) dan kun je ervan uitgaan dat ze
geïnteresseerd zijn. En aan geïnteresseerde mensen verkopen is echt kat in het bakkie.

VERDUBBEL JE

OMZET

Door een lijst voor je nieuwsbrief op
de bouwen kun je jouw omzet
eenvoudig verdubbelen. Maar hoe doe
je dat?

Door trouwen klanten (en geïnteresseerden) op de hoogte te brengen van jouw nieuwe producten,
aanbiedingen en zelfs behind the scenes, bouw je een band op. Stuur je geen e-mails naar je klanten dan
laat je omzet liggen. 

Even voor jouw beeldvorming: social media bracht slechts 5% extra sales, maar e-mailmarketing bracht
maar liefst 30% extra omzet in het laatje. 

 Verzamel extra e-mailadressen door een pop-up op je site of shop te installeren;
Denk ook aan een herinnering voor de klanten die hun winkelwagentje vol
achterlaten;
Stuur automatisch een leuke welkomstmail (met een kortingscode?);
Plan kwalitatief goede mailberichten in;
Vergeet de call-to-actions niet!
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Je inschrijvers alleen maar spammen met kortingscodes en schouderklopjes voor jezelf
werkt averechts, maar hoe moet het dan wel? Ik ga je een aantal ideeën geven voor
content, waarmee je ook daadwerkelijk extra gaat verkopen. Sommige zul je wellicht al
kennen, maar er valt ook voor jou vast en zeker winst te behalen. 

Presenteer de
gift guide

Show je
nieuwe

collectie of
SALE

Deel levertijden &
korting op jouw

verzendtarief
mee

Zet een
compleet

thema in het
zonnetje

Kerst- of
gelukswensen

Een
persoonlijk

verhaal



THE POWER OF GIFTING

Een gift guide is niets meer dan een lijst / boekje / pagina met
cadeautips voor jouw doelgroep. Geef ze inspiratie om producten
bij jou te bestellen, zodat je ze een duwtje in de goede richting
geeft. Je kent ze misschien wel van de afgelopen jaren: 'cadeautips
voor mannen onder de €15,-' of 'de liefste cadeautjes voor meisjes
tot 10 jaar'. Ik kan je wel vertellen dat we deze fase echt wel
hebben gehad. Je zult creatiever en slimmer uit de hoek moeten
komen!



Het exacte aanbod is uiteraard
afhankelijk van jouw doelgroep en
jouw assortiment. Zo zal een
speelgoedwinkel vooral tips voor
'stoere jongens' en 'lieve meisjes'
aanbevelen (laten we even
vooropstellen dat ik dit echt super
ouderwets vind, maar goed). 

Uit onderzoek is gebleken dat
bijna 70% van de shoppers
gebruikmaakt van een gift guide
om zich te laten inspireren. 

Daarbij kun je dit natuurlijk super
tof verspreiden op je social media
kanalen en via je nieuwsbrief!

Wil jij meer weten over het
verhogen van het aantal
conversies? Lees dan
onderstaande blog!

MAKE.IT.

HAPPEN



Ik wil natuurlijk dat je wat hebt aan dit handboek, dus daarom zal ik je weer een
voorbeeld geven vanuit mijn eigen ervaring. Voor mijn webwinkel Coffee Extraordinary
maakte ik een Gift Guide, die ik af en toe een update geef. 

Momenteel zit ik nog in de voorbereidende fase, waardoor ik mij richt op algemene
zaken. De grote feestdagen komen allemaal nog, maar we blijven met zijn allen in een
(halve) lockdown zitten. Daarom is het fijn om je Starbucks of lekkere kantoorkoffie
thuis te kunnen maken. Want laten we eerlijk zijn, zonder koffie kunnen we niet. Toch? 

De koffie experience wordt dus nu een 'insperience'. Je koopt dus niet alleen de beste
(internationale) koffiebonen bij ons, maar ook de bijbehorende koffiesiropen, kruiden
en toppings. En natuurlijk ook een koffiebonenmaler of andere accessoires om je
beleving compleet te maken.



Er zijn allerlei toffe formules online te vinden, zowel
nationaal als internationaal. De kern van het hele
ondernemer zijn is dat mensen bij jou komen om wie JIJ bent
en om wat JIJ verkoopt. Vertel je potentiële klanten wat ze
graag willen, maar ook moeten horen. Dat je ook kerst kunt
vieren op afstand, omdat het moet maar ook omdat het kan.
Wil je meer informatie over het toepassen van de Feestdagen
Formule op jouw site of shop? 

FEESTDAGENFORMULE

https://www.sellyourstuffonline.nl/
https://www.thedrum.com/news/2020/07/29/planning-christmas-no-other
https://api.whatsapp.com/send?phone=31655133733&text=




Feestdagenmarketing is een vak apart, maar wel onmisbaar
voor een torenhoge winst tijdens de koude wintermaanden.
Waar we ons als ondernemers voorheen met name
voorbereiden op Sinterklaas en Kerst, zijn er inmiddels heel
wat feestdagen bijgekomen. Gebruik Seasonal SEO voor meer
traffic, een goede voorbereiding en jarenlang profiteren.

SEASONAL SEO



Cruciaal is om de marketing voor de feestdagen al vroeg in te zetten. Voor 2020 ben je
eigenlijk al ietwat aan de late kant, maar als je nu direct begint dan zit je er nog
warmpjes bij. Een veelgemaakte denkfout is namelijk dat kerst bijvoorbeeld een
hoogtepunt kent op 25 december of Valentijnsdag op 14 februari, maar niets is minder
waar. Mensen bereiden zich vaak voor en zoeken van tevoren al naar de beste cadeaus,
recepten of activiteiten.

Heb jij hulp nodig met de uitvoering of wil je meer weten over Seasonal SEO? Bekijk
het filmpje en neem contact met ons op!

1   Maak een contentplanning
2   Zorg voor veel actuele content
3   Gebruik evergreen URL’s
4   Creëer een sterke navigatiestructuur op je site
5   Voer zoekwoordenonderzoek uit
6   Maak een landingspagina

https://gabriellamedia.nl/contact/


Ik heb nog ZOVEEL meer te vertellen, maar helaas moet ik
weer terug naar mijn klanten. Ik wil je op de valreep nog wat
algemene tips meegeven om je sales te bevorderen:

TIPS VOOR EXTRA SALES

Maak gebruiken van
kortingsacties, schaarste (de
laatste items...), tijdelijke
acties (alleen vandaag!) en
op = op aanbiedingen.

Gebruik een chatfunctie,
whatsappfunctie of Facebook
Messenger om je klanten altijd te
woord te staan.

Je klanten zijn jouw inkomen, dus
behandel ze goed. Wees lief, prettig
in de omgang en zorg voor een
uitstekende klantenservice.

Start een pagina met de
meestgestelde vragen, zodat
je klanten zelf hun antwoord
kunnen vinden. Easy!



C O N T A C T
HANDBOEK VOOR FEESTDAGENMARKETING

https://gabriellamedia.nl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=31655133733&text=
http://gabriellamedia.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCXHEJzxi1UPo6ulzGQo9rcA?view_as=subscriber
https://nl.pinterest.com/coffeeextraordinary/
https://www.linkedin.com/in/gcmodderman/

