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Mooi voor de (feest)dag
Tijdens de feestdagen wil iedereen er op zijn mooist uitzien.
Correctie: op háár mooist uitzien. Want het zijn vooral
verzorgingsartikelen voor vrouwen die vanaf oktober flink aan
populariteit winnen op Kieskeurig.nl. We zien een grote stijging
aan views en clicks op producten als ladyshaves, epilators,
haarstylers, krultangen en föhns. Logisch: niet alleen zijn veel
van dit soort producten mooie cadeaus voor onder de boom of
in de schoen, ook wil je als vrouw gewoon de tijd hebben om je
mooi te maken of om verschillende haarstijlen uit te proberen.
Zeg nou zelf: zou jij je benen gaan ontharen vlak voordat je
naar de kerstborrel van je werk gaat? Of voor de eerste keer
met een haarstyler aan de gang gaan terwijl over een half uur je
schoonouders op de stoep staan voor het kerstdiner? Precies!
Voor consumenten is internet dé aangewezen plaats om dit soort
producten aan te schaffen. Het aanbod is groot en juist online kun
je heel makkelijk filteren op wat je precies zoekt. Dat gebeurt dan
ook massaal: de Thuiswinkel Markt Monitor meldt dat er in Q4 van
2018 in het segment Health & Beauty 11% meer werd uitgegeven
dan in hetzelfde kwartaal in 2017.* Het is dus belangrijk als merk
om juist in deze periode heel zichtbaar aanwezig te zijn op zoveel
mogelijk platformen en kanalen. Bijvoorbeeld op Kieskeurig. Wij

denken graag met je mee en kunnen op maat gesneden content
laten maken door ons team van content-specialisten. Bovendien
zorgen we ervoor dat deze content gepubliceerd wordt op het
juiste moment, zodat je exposure krijgt in de meest relevante
periode. Neem contact met ons op; dan leggen we je haarfijn uit
wat we voor jou kunnen betekenen!
*https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/marktonderzoeken/
thuiswinkel_markt_monitor/Infographic_Thuiswinkel_Markt_
Monitor_2018_Q4.pdf
Het Kieskeurig Reports Data Analyse Systeem voorziet een
toename in uitgaande clicks naar de retailer voor de volgende
productgroepen:

Ladyshaves

Epilators

Haarstylers

Fohns

Salessupport & campagne mogelijkheden
KIESKEURIG TESTPANEL
•
Échte gebruikersreviews
•
Kans op Best reviewed erkenning
•
Online awareness: Zie voorbeeld

TECHSPLAINER
•
Complexe technologie in een animatie video
helder uitgelegd
•
Stap voor stap installatie hulp

KENNISPARTNER: zie voorbeeld
•
Dé partner binnen de productgroep bij Kieskeurig.nl
•
Branded informatiepagina met uitgebreide
online-aandacht
•
Branded Kieskeurig Magazine voor loyalty
doeleinden: zie voorbeeld
•
Meerdere aspecten/product(en) uitgelicht: zie voorbeeld

Kieskeurig.nl mediafacts
•
Ruim 170.000 unieke bezoekers per dag
•
Ruim 1 miljoen product- en winkelreviews
•
Ruim 2 miljoen leads per maand
•
Social 21.300 volgers
•
Database mail: 111.000
60% van het bezoek is tussen de 35 en 49 jaar oud.
92% heeft een aankoopintentie.
Time on site: > 6 minuten, +/- 5 pagina’s per bezoek.

Mediafacts ondersteunende mediamerken

Print
Online
Social
Mail
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