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De tijd dat de bedrijfswebsite een ‘ding’ was dat los stond van de gewone bedrijfsprocessen is al lang voorbij.
Voor steeds meer bedrijven is de website de motor geworden van de bedrijfsprocessen. Hij is essentieel voor
de marketing, de verkoop, de logistiek,... en is nu vaak hun belangrijkste reclame- en communicatietool. Hij
kan het verschil maken tussen winnen of verliezen.
U neemt het bouwen van uw website dan ook best héél serieus.
Het bouwen van een écht renderende website is complex. Wat u op uw scherm ziet, is slechts het topje van de
ijsberg. 90 % van de activiteiten die onontbeerlijk zijn om tot een killer-site te komen, bevinden zich onder
de waterlijn. Een website bouwen is méér dan ooit teamwerk geworden. Teamwerk uitgevoerd door specialisten met ervaring en met elk hun eigen specialisatie en expertise.

Het Mink-team behandelt het bouwen van uw website op die manier:
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01 ANALYSIS & GOALS
De start van een webproject is cruciaal voor het welslagen ervan. Het vergt een
holistische visie die met àlle bepalende factoren rekening houdt. Product, design,
imago, boodschap, doelgroep,... Dat is de taak van ervaren marketing-, communicatie- en reclamespecialisten en niet zozeer van webdesigners.
Een gedegen onderzoek van de concurrentiële (web)omgeving is daarbij een absolute must. Ook een objectieve meting van de prestaties van de bestaande website
hoort daarbij. Mink ontwikkelde daarvoor een eigen tool, nl. het WICC-rapport die
uw website objectief beoordeelt op een 70-tal parameters en daaraan ook een numerieke score koppelt.
Daarnaast is er uiteraard de Google-ranking die zo belangrijk is om bezoekers naar
uw site te krijgen; daarvoor hanteren we onze extensieve SEO-analysetool die de
pijnpunten van de bestaande site ongenadig naar boven brengt.
In samenspraak met de klant en met zijn wensen, formuleren we dan kristalheldere
doelstellingen. Want wie geen doel heeft, kan ook niet bepalen wat de juiste weg
ernaartoe is.
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ELEGANCE AND
INTELLIGENCE...

02 ARCHITECTURE & ENGINEERING
Als basis van bijna al onze websites opteren we sinds 2008 voor het DRUPAL-platform. Het is een open source CMS-systeem dat sinds 2001 bestaat, aan zijn 8ste editie
toe is en waar intussen miljoenen websites op draaien. Het is wereldwijd het meest
succesvolle CMS-platform, zeker bij sites die veel content moeten kunnen dragen.
Drupal wordt alsmaar verder ontwikkeld door een zeer grote community. Het biedt
o.a. volgende voordelen:
• SEO is als het ware ‘ingebakken’ in Drupal. Drupal websites scoren met hun
SEO-vriendelijke URL’s dan ook globaal beter in Google.
• Het eenvoudige WYSIWYG-CMS (Content Management Systeem) laat toe om zelf
uw website volledig te beheren, aan te vullen en te wijzigen.
• Er bestaan talloze extensies en modules die op veel gewenste functionaliteiten
een antwoord bieden.
• Drupal is heel flexibel en uitbreidbaar.
• Het is veilig en stabiel.
• Het biedt een verfijnd toegangrechtenbeheer en uitgebreide taxonomie-instellingen.
• Last but not least: Drupal is een uitstekend platform voor responsive design,
waardoor de website zich automatisch aanpast aan het formaat van het device
waarop men surft: desktop, laptop, tablet of smartphone.
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OH, MY LOVE BRAND !

03 USABILITY
Mink hanteert altijd dezelfde vuistregel om de usability (gebruiksvriendelijkheid)
van een website te beoordelen.
“Kan de gebruiker in maximaal 3 klikken een antwoord vinden op zijn vraag ?”
Indien ja, dan is de usability van de website ok, indien niet, dan is hij voor verbetering vatbaar.
In een ideale wereld is een goede usability een natuurlijk gevolg van een goede
analyse, heldere doelstellingen, sprekende copywriting en een trefzeker grafisch
design.
Externe factoren die de usability kunnen bedreigen zijn de laadsnelheid van de
website en het device waarop gesurfd wordt. Het automatische responsive design
dient in sommige gevallen aangepast te worden om aan de maximum 3 klikkenregel te voldoen.
Ook bugs in de website-code kunnen voor een nare gebruikservaring zorgen. Om
die reden worden onze websites altijd met aangepaste software getest en zijn ze
W3C-validated.
De usability van een website bij de gebruiker wordt door Mink standaard getest door
een panel van proefpersonen. Indien gewenst kan ook eye-tracking worden ingezet.
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I LOOK ALLRIGHT,
DON’T I ?

04 WEB ART DIRECTION
Voor web art directors liggen de zaken nog moeilijker dan voor de gewone art
director. De ultieme controle over de look & feel van een website ligt immers bij de
websurfer zelf en de technische mogelijkheden van zijn of haar computer, tablet of
smartphone. Het ontwerpen van een website die er goed uitziet en die beantwoordt
aan de huisstijl, zit ‘m dus ook in het vakkundig pareren van... beperkingen. Beperkingen zoals o.a. schermgroottes en andere lokale of persoonlijke instellingen bij de
surfer ; maar ook grafische beperkingen van de verschillende programmeertalen, de
instellingen bij het groeiend aantal browsers, enz...
“Eén beeld zegt meer dan duizend woorden” mag dan al waar zijn en voor de menselijke surfer van belang zijn, maar in het SEO-verhaal is het impact van een beeld
veel kleiner. Zoekmachines zijn op tekst gericht en houden minder rekening met
beelden om bepaalde websites als relevant te bestempelen en een goede plaats in
de zoekresultaten te geven, tenzij ze van de correcte alt-tags voorzien zijn.
Door al deze beperkingen is de taak van de web art director echter nog essentiëler
dan in het meeste grafische werk. In een snelle en vluchtige omgeving kan u immers enkel scoren met de juiste, originele beelden die relevant zijn voor uw boodschap én de nodige stopping power hebben. Met het zoveelste Shutterstock-beeld
zal dat niet lukken. Dat maakt het grote verschil tussen web design en web art
direction.
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UNBELIEVABLE...
THIS SITE IS
TALKING TO ME!

05 WEB COPYWRITING
Teksten schrijven voor het web is anders dan voor gedrukte media. Surfers willen
nóg sneller door uw informatie lopen dan offline lezers. Gebalde, trefzekere taal is
hier nog meer een must dan elders. Koppen en tussenkoppen moeten weloverwogen geplaatst en geformuleerd worden. Daarnaast heeft de web copywriter geen
enkele controle over de leesvolgorde of leesrichting. Daarom moet elke webpagina
textueel op zichzelf kunnen staan.
Maar teksten op het web worden door nog een ander paar “ogen” gelezen: de ogen
van de zoekrobot. Webteksten worden door spiders gescand, gecontroleerd, gewogen, vergeleken en geïndexeerd. Een groot deel van copywriting for the web speelt
zich daarom af in de broncode van uw webpagina’s. Deze bevatten ook teksten en
woordencombinaties, specifiek geschreven voor spiders.
Zoekmachines houden van content en dus van tekst; eigenlijk “lezen” zoekmachines
enkel maar tekst, want in zijn spider- of robotvisie zijn foto’s en grafische elementen
objecten die in de weg staan van de tekst. Om een hoge ranking in de Google-lijst te
krijgen, is webtechnische copywriting dan ook van het allerhoogste belang.
Daarnaast is de correcte “tone of voice” essentieel voor de user-experience, de
branding en de conversies.
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SEEMS LIKE
THE PERFECT MATCH!

06 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
SEO of Search Engine Optimization (zoekmachine optimalisatie) is voor leken één
van de meest “ongrijpbare” technologieën op de internet-markt.
SEO vervult de P van Plaats in het internet-marketingverhaal. Vandaar het belang
ervan. Wie slechts op de 350-ste plaats in de zoekresultaten opduikt, wordt automatisch niet gevonden en kan niets verkopen. Hoe mooi of aantrekkelijk zijn of haar
webwinkel ook mag zijn.
Over SEO doen de wildste geruchten de ronde en de meeste SEO-”specialisten” doen
hun best om daar zo geheimzinnig mogelijk over te doen. Ze worden daarbij goed
geholpen door de gesloten sfinx-houding die Google aanneemt ten aanzien van zijn
eigen zoekcriteria, die bovendien permanent in evolutie zijn. Wat vandaag waar is,
is dat morgen niet meer noodzakelijk. Vandaar ook dat in deze materie door geen
enkel SEO-bedrijf sluitende garanties gegeven worden.
Belangrijk in deze is dat men SEO structureel aanpakt, op alle niveaus doortrekt en
permanent monitort.
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... LOVE MY EVER
IMPROVING
SALES FUNNEL

07 CONVERSION ANALYSIS & IMPROVEMENT
En dan gaat de website online... spannend !
Mink laat u hierna niet in de steek. Uw website wordt desgewenst permanent
gemonitord op zijn technische prestaties (laadt hij wel snel genoeg, geeft hij niet
teveel 401-fouten, laat de webserver niet teveel steken vallen,...). Daarnaast wordt
hij ook permanent gevolgd op zijn communicatieve prestaties.
> Vervult hij zijn doelen wel die vooraf gepreciseerd werden ?
> Trekt hij wel het beoogde doelpubliek aan ?
> Zorgt hij voor concrete vragen, conversies en verkoop,... ?
> Haalt hij op termijn wel de Google-ranking die hij verdient ?
Kortom: haalt hij zijn verwachte ROI ?
Naast Google Analytics gebruikt Mink hiervoor diverse andere software om uw website op de voet te volgen. En - dat spreekt vanzelf - indien nodig brengen we de
nodige verbeteringen aan, die op hun beurt getest worden op hun effectiviteit.

07

BE GOOD AND
TELL IT!

08 ONLINE & OFFLINE PROMOTING
Zeker in het begin kan een beetje pushmarketing geen kwaad om de nieuwe website de nodige bekendheid en kritische massa te geven.
Al naargelang het geval stelt Mink een aangepaste campagne voor om de website
te promoten via online en offline media. Dat kan ongeveer alles bevatten: klassieke
media als radio en TV, geschreven pers, affichage,... en/of Google Adwords, e-mailmarketing, affiliate marketing, bannering,... of campagnes via de social media als
Facebook, Pinterest, LinkedIn, You Tube,...
Voor Google slaagden we voor alle examens en behaalden we het certificaat
‘Google Partner’ .
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REFERENTIE
amcra.be | batterystreet.be | kyoritsu.be
herbavita.eu | e-bikebatteries.be | wertim.be
vercovan.com | pharmavize.com | filclairserren.be
filclairkassen.nl | fskkruishoutem.be | febaby.be
gmp.be | gmpplasticprofiles.be | crico-engineering.co
hofterrodepoorte.be | aniplus.be | mymodus.be | implants.be
transworld.be | arcencielbrugge.be | iwhiteinstant.com
batterysupplies.be | pedeo.be | baniorosso.be | psyplus.be
keypharm.com | ledekant.be | koalacool.be | emka.be
remescar.com | durenard.be | verzekeringencarlier.be
glamsmile.be | coolpaul.be | jds-pools.be
afslankenzonderhonger.com | animavital.be
kv-technics.eu | schoolagenda.be | shurbreath.com
herpatch.com | orca.be | dyzo.be
omervanderghinste.be | aiwin.be
vestaopenhaarden.be
vandeweege.be | ...

ES

TYPES WEBSITES & DOELSTELLINGEN
Naargelang hun marketing- en communicatiedoelstelling kunnen we websites indelen
in 4 types:
INFORMATIEVE WEBSITES
BRANDING WEBSITES
LEAD GENERATION WEBSITES
E - COMMERCE WEBSITES
Precies door hun doelstelling, creëren ze een eigen communicatief kader en dito
verwachtingen bij de bezoeker. Bij een informatieve site over financiële diensten is
het bijvoorbeeld niet gepast om plots met een commercieel voorstel op de proppen te
komen. Dat doet immers meteen twijfelen aan de objectiviteit en geloofwaardigheid van
de informatie, de website en uiteindelijk ook het bedrijf dat erachter staat.
Vandaar het belang om de hoofddoelstelling (en secundaire doelstellingen) van de
website zorgvuldig te definiëren, zodat alle communicatie-elementen (tekst, kleur,
design, tone of voice, illustraties,..) coherent en natuurlijk bij elkaar passen.

INFORMATIEVE WEBSITES

Een vlotte overdracht van informatie, is waar het ‘m om
draait bij informatieve websites, die geen directe verkoop
beogen. Het klinkt makkelijker dan het vaak is. Om succesvol te zijn hierin, is het immers primordiaal dat u - ten
eerste - de vragen beantwoordt die de klant zich stelt. En
- ten tweede - ook in de bewoordingen waarin hij of zij die
vragen stelt.
Door de (vaak historisch gegroeide) bedrijfsstructuren
en door het vakjargon dat in iedere branche en bedrijf
gebruikt wordt, is zoiets niet altijd vanzelfsprekend. Om
bepaalde vragen te beantwoorden heeft u bijv. info nodig
die verdeeld zit over verschillende bedrijfsafdelingen (vb
R&D én productie én juridische afdeling). Vaak spreken die
een taal die niet afgestemd is op die van de consument.
Deskundige copywriting in de taal van de klant is hier dus
essentieel.
Ook aan de usability van de informatieve website dient men
voldoende aandacht te besteden. Alle info moet in maximaal 3 klikken gevonden kunnen worden.

■ www.amcra.be

■ www.dyzo.be

■ www.mannavital.be

Amcra is het Belgische kenniscentrum
voor antibioticagebruik en -resistentie bij
dieren. Het overkoepelt alle stakeholders
die betrokken zijn in het voorschrijven en
gebruiken van antibiotica: Universiteiten
van Gent en Namen, Pharma.be, Orde der
Dierenartsen, het federaal voedingsagentschap en diverse landbouwersverenigingen.

Dyzo begeleidt zelfstandige Vlaamse
ondernemers in moeilijkheden. Zij worden door een team van gespecialiseerde
medewerkers geholpen op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Belangrijk is
dat ondernemers bij Dyzo terechtkunnen
in alle discretie. Dyzo biedt ondersteuning
in 4 gevallen: preventieve maatregelen
om een faillissement te voorkomen, het
redden van hun zaak, het leefbaar maken
van een eventueel faillissement en het ondersteunen van een nieuwe start na faling.

Mannavital staat voor voedingssupplementen van topkwaliteit. In de eerste
plaats door hun zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten, die exact beantwoorden aan
de vereiste kwaliteit en dosering. En waarvan wetenschappelijke studies de werkzaamheid hebben aangetoond.

Voor Amcra staat objectiviteit dus voorop,
wat zich ook weerspiegelt in de look & feel
van hun website. Rustig, netjes, geordend
en toch aangenaam om naar te kijken. Ook
de huisstijl, kleurgebruik, witruimtes die
rust bieden en de vele tekst verteerbaar
houden, lettertype, interlinie,.. alles is erop
gericht om info over te brengen op een
rustige, objectieve en niet-invasieve wijze.
Verder bevat de backoffice nog een digitaal platform waarbinnen vooraf bepaalde
werkgroepen in alle rust en comfort kunnen samenwerken aan veldonderzoeken
of andere gezamenlijke projecten. En dat
op traceerbare wijze.

Het is dan ook geen toeval dat deze 4
situaties de startbuttons vormen van de
Dyzo-website en samen met de missie
en doel van Dyzo de kern vormen van
de homepage. De opsplitsing van de
(vele) informatie in overzichtelijke VraagAntwoord-vorm is een duidelijke asset
van de site; vele bezoekers stellen immers zeer specifieke vragen. En met 762
apart geïndexeerde webpagina’s in Google
covert Dyzo quasi alle antwoorden.

Vertrouwen staat dan ook voorop. Vandaar
de heel sobere verpakking en layout van
de webpagina’s. Ook de inhoud is objectief
en wetenschappelijk verantwoord opgesteld.

BRANDING WEBSITES

Zoals de naam het al aangeeft, gaat het bij dit website-type
voornamelijk om de ‘brand’, meer bepaald de merkbeleving.
Dat hoeft geen merk te zijn in de enge zin van het woord.
Ook een restaurant, een winkel, een bedrijf, een overheidsinstelling, een non-profitorganisatie,... beschikt over
eigenschappen en karakteristieken die het tot een merk
verheffen. Uiteindelijk zal elk van de 4 website-types dan
ook een flinke portie branding bevatten.
Het is natuurlijk zaak om die merkbeleving ook te vatten
in de website. Centraal staat dus altijd de user experience.
Hoe ervaart de surfer uw website als geheel ? Hoe geloofwaardig en vertrouwenwekkend komt u over via uw website ? Past het uitzicht van uw website wel bij de producten
die u verkoopt ? Bezorgt hij uw bezoeker originele info die
passend is en die hij graag leest ? Geeft hij uw potentiële
klant een goed gevoel ? Zal hij of zij uw url met plezier
doormailen naar een vriend of vriendin... ?
Inderdaad... branding gaat over emotie overbrengen. Meer
bepaald de juiste emotie.
Een correct uitgevoerde branding trekt zo ook de juiste
klanten aan. Deze die u voor ogen heeft, en waarvoor uw
zaak is ingericht.

■ www.theherbalist.be

■ www.babyproductaward.be

■ www.mijn.barbecook.com

Een topgin, 6-voudig gedistilleerd, met 50
botanische kruiden en bio-label,.. Er werd
niets aan het toeval overgelaten om van
The Herbalist een smaaksensatie te maken op hoog niveau.

Febab, de Belgische vakvereninging van
bedrijven die actief zijn in de baby-sector,
organiseert jaarlijks de ‘Baby Innovation
Award’. Deze wedstrijd bekroont de meest
innovatieve producten binnen 13 verschillende categorieën.

Branding is veel meer dan het ‘mechanisch’

Uiteraard weerspiegelt zich dat ook in de
unieke verpakking, maar evenzeer in het
klassevolle kleurgebruik, de verzorgde
fotografie en de unieke inhoud van de
website, waarin sterrensommeliers het
recept van hun perfecte Herbalist Gin-mix
delen met de bezoeker.

Voor de editie van 2016 creëerden we een
special purpose website waarin alle deelnemers aan de wedstrijd worden voorgesteld en waarop het grote publiek op
eenvoudige wijze kan stemmen voor hun
favoriete producten.
Om voldoende stemmers te genereren,
organiseerden we een campagne op
Facebook. Daarbij werd elk deelnemend
product apart voorgesteld, met een oproep
om voor dat product te stemmen. Uiteindelijk brachten meer dan 4.000 mensen
hun stem uit, kreeg de FB-pagina bij het
afsluiten 478.425 bezoekers, waarvan
8.347 doorklikten naar de website.
Een website die niets verkoopt, kan dus
best héél engaging zijn.

volgen van de juiste huisstijlregels, kleuren, logo’s en lettertypes. Branding gaat in
de eerste plaats over de subtiele, onderhuidse communicatie van de emotionele
basiswaarden en de kernpromesse(s) van
een product, dienst of bedrijf.

Inhoud en tone of voice staan hierbij voorop. De verkoop mag niet vergeten worden,
maar is eerder een natuurlijk gevolg.
Barbecuespecialist Barbecook zorgt met
www.mijn.barbecook.be voor een mooi
staaltje van branding. Daarin komen alle
mogelijke aspecten van barbecuen aan
bod: het plezier in open lucht met vrienden en familie, de recepten, tips voor de
organisatie van een barbecue, kooklessen,..
Uiteraard worden ook de barbecookbarbecues voorgesteld, maar pas in tweede
instantie en helemaal niet schreeuwerig
of pushy.

LEAD GENERATION WEBSITES

Voor bepaalde producten of diensten is een directe verkoop
die men uitsluitend via het internet verricht, niet mogelijk. De
redenen daarvoor zijn heel divers. Omdat het aankoopbedrag
te groot is, omdat er een DMU (Decision Making Unit) aan
te pas komt, omdat het puur individueel maatwerk is en er
dus geen standaardproduct of -prijs voor bestaat, omdat het
keuzeproces complex is en er pro’s en contra’s tegen elkaar
dienen afgewogen te worden, soms omdat er ook lichamelijke
of medische factoren zijn die bepalend zijn voor de eventuele
aankoop,...
Als er een nauw of fysiek contact met de klant aan te pas moet
komen, heb je hoogstwaarschijnlijk een website nodig waarvan lead generation de hoofddoelstelling is.
In de meeste gevallen zal het product of de dienst niet voor
iedereen weggelegd zijn. Wat u aanbiedt op uw website is
duidelijk geen commodity waar een impulsbeslissing genomen wordt. Een doordachte positionering van de website
dringt zich dan ook op. Uw website moet immers de doelgroep
bekoren die u voor ogen heeft. Het heeft geen zin om bedolven te worden onder leads van mensen die uw product of
dienst niet kunnen betalen bijv. Een eenvoudige prijsindicatie
(bvb. vanaf 1995 euro) kan u hierbij een hele hoop werk en
vruchteloze offertes besparen. Toch mag u ook niet te hoog
mikken, want een te vroege of te hoge prijsindicatie kan uw
respons helemaal doen kelderen, ook bij mensen die wél tot
uw doelgroep behoren. Soms moeten mensen even wennen
aan een bepaald prijsniveau...

■ www.glamsmile.be

■ www.filclairserren.be

■ www.vanhoutven.be

... is een schoolvoorbeeld van een goede
lead generation website. Vanaf de homepage krijg je eigenlijk meteen alle redenen
om een gratis smile advies aan te vragen
via de opvallende CTA (Call to Action)
linksonder.

Filclair produceert hobbyserren en folietunnels zowel voor de particulier als de
professional. De particuliere koper is vaak
een fervent hobbytuinier die zich terdege
inlicht voor hij een beslissing neemt. Hij
is niet alleen emotioneel betrokken, maar
wil ook rationele argumenten krijgen om
zijn aankoop te staven. De algehele look &
feel is lentefris, zoals de hele Filclair-huisstijl die bij het bouwen van de website een
update kreeg.

Het bouwbedrijf Van Houtven heeft een
breed palet aan activiteiten én 3 à 4
verschillende doelgroepen, wat het niet
gemakkelijk maakt om de communicatie
te focussen via één en dezelfde website:

Ook de Value Proposition laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Een stralende glimlach met veneers in slechts 2
bezoeken, volstrekt pijnloos met blijvend
witte tanden en behoud van het natuurlijke gebit,... klinkt zonder meer goed hé..?
De natuurlijke vragen die de bezoeker
zich stelt, staan netjes naast elkaar in de
opvallende, witte navigatiebalk. Die leidt
stap-voor-stap naar de gewenste respons:
de aanvraag van een gratis Smile Advies.
De 4 Missen zijn de supertestimonials die
voor de ‘glam’ in Glamsmile zorgen... maar
ook de spectaculaire, echte voor-na-foto’s
met gewone mensen tonen aan dat er voor
ieder gebit een Glamsmile-oplossing is.
Ook de copywriting is hier - net zoals in
iedere website overigens - belangrijk. Helder, duidelijk, objectief,... en consistent.

De homepage opent meteen met het volledige Filclair-gamma, dat netjes onder
elkaar met foto wordt voorgesteld, in de
permanente navigatiebalk aan de linkerzijde. Een volledig gamma is immers ook
een verkoopargument, want het verschaft
een gevoel van luxe (ik kan kiezen...) en
wekt ook vertrouwen (dit moet wel een
gevestigd bedrijf zijn...). Het zorgt ook voor
positieve keuzestress... welke (Filclair)serre is het meest geschikt voor mij ?

- Van Houtven is namelijk een aannemer
waar je als particulier terecht kan voor een
renovatie of een nieuwbouw, al dan niet
met uw eigen architect.
- Van Houtven kan ook fungeren als aannemer voor projectontwikkelaars (voor
professionals).
- Van Houtven ontwikkelt ook eigen projecten (appartementen, woonhuizen), die
het dan zelf verkoopt of verhuurt.
De homepage is er dan ook vooral op ingericht om de bezoeker meteen te leiden
naar de info die hij nodig heeft. De verzorgde en discrete CTA’s geven aan dat het
om een bedrijf met klasse gaat en trekken
dan ook het publiek aan waarop Van Houtven mikt.

E-COMMERCE WEBSITES

Het uitbaten van een webshop vertoont veel parallellen met
het uitbaten van een échte, fysieke winkel. Ook daar doet
u uw best om het gewenste publiek aan te trekken. Bij een
webshop is dat ook het geval. Een correcte positionering en
bijhorende look & feel is zeker een eerste vereiste. De usability of gebruiksvriendelijkheid van uw website is een tweede.
Wie vlot vindt wat hij of zij zoekt, beleeft een goede user experience en dat krikt uw imago op. De technische onderbouw
is hier van vitaal belang.
De ‘P’ van Plaats, geldt ook voor een webshop. Alleen is de
‘P’ hier geen drukke winkelstraat, maar de eerste pagina van
Google. Als die niet bereikt wordt via organische SEO, dan zal
u heel wat extra promotie, zowel online als offline, moeten
voeren om dezelfde resultaten te boeken.
Een goede webshop moet ingericht zijn als een marketingmachine, waarbij alle acties gemeten, geëvalueerd en verbeterd kunnen worden. Ook de backoffice (automatisering,
traceerbaarheid, verzending,...) verdienen de nodige inspaningen.
Last but not least zorgt de content vaak voor het grootste
obstakel. De meeste bedrijven beschikken immers enkel over
de data die ze nodig hebben voor de boekhouding en die is
ontoereikend om er een verkoopgerichte website mee te vullen met waardevolle content. Een proces van dataverrijking
dringt zich dan ook meestal op, zeker bij meer technische
producten waar de geschikte uitleg het verschil kan maken
tussen een verkoop of geen verkoop.

■ www.iwhiteinstant.com

■ www.batterystreet.be & .nl

■ www.gouwy.be

iWhite Instant is een internationaal merk
van producten die zorgen voor gezonde en
witte tanden, specifiek voor thuisgebruik.

Battery Street is het retailconcept van
Battery Supplies, de Belgische batterij
specialist die internationaal actief is en
exporteert naar meer dan 100 landen.

Etalage Gouwy te Sint-Martens-Latem is
sinds jaar en dag bekend voor zijn complete gamma winkelinrichting en etalage-decoratieartikelen. Deze laatste zijn bij
uitstek visuele artikelen die het best tot
uiting komen in een etalagesetting. Vandaar dat we de webshop volledig op maat
bouwden rond aantrekkelijke themavitrines waarin alle decoratieartikelen werden
samengebracht en op dezelfde pagina
worden opgelijst waarna ze besteld kunnen worden.

De iWhite producten worden verdeeld in
meer dan 30 landen en de distributie verloopt hoofdzakelijk via de klassieke distributiekanalen: apotheken, drogisterijen,...
Veel consumenten stelden echter de vraag
waar ze deze producten konden aanschaffen en of er geen mogelijkheid was om
deze producten rechtstreeks te bestellen.
Vandaar de beslissing om voor deze productlijn een aparte webshop op te zetten.
De webshop in kwestie dient dan ook een
tweeledig doel. Enerzijds informatieverstrekking en branding, anderzijds directe
verkoop, maar dan wel in de eerste plaats
om tegemoet te komen aan de convenience-behoefte van de eindklant.

In België/Vlaanderen telt de keten momenteel 8 winkels en in Nederland 2.
Uiteraard is dat (nog) geen complete
landelijke distributiedekking. Vandaar de
beslissing om een webshop op te starten
die wél voor een nationale dekking kan
zorgen, maar tegelijk ook de lokale winkels ondersteunt (via Google Adwords &
Google Mybusiness).
Batterijen zijn vrij technische producten.
Vandaar dat er in de Batterystreet-website niet zozeer het product (de batterij)
verkocht wordt, maar wel de toepassing
ervan.
Vandaar dat Batterystreet.be en .nl tientallen filters ingebouwd kregen die deze
zoektocht via een drilldown tot een goed
einde brengen. De website wordt van heel
nabij opgevolgd en consistent-methodisch
gescreend en waar nodig geoptimaliseerd.

Het standaardgamma, artikelen voor winkelpresentatie, zoals mannequins, vitrine
kasten, presentatiesystemen,... behoeft
zo’n aanpak niet en dat gedeelte van de
webshop zit dan ook in een ander, klassieker webshop-kleedje.
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DIRECTE RECLAME VOOR DIRECT RESULTAAT
Reclamebureau Mink ging van start op 11/01/1993 en werd opgericht door Steven
Neirynck en Marijke Van der Haegen, allebei copywriter- conceptualist met een
specialisatie in Direct Marketing.
Van meet af aan was het onze opzet om onze klanten bij te staan in àlle aspecten
van het marketing-communicatieveld. Zowel in de breedte als in de diepte. En
altijd met die ene focus voor ogen: Directe reclame voor direct resultaat. Dat is
trouwens nog altijd onze baseline en tegelijk dé toetssteen voor al de communicatie die we voor onze klanten ontwikkelen.
Dat onze klanten die aanpak wel smaken, wordt bewezen door de jaren- en zelfs
decennialange partnerships die we met onze klanten hebben.
Overigens huldigen we diezelfde lange termijnvisie ook met betrekking tot onze
medewerkers met een hoge personeelstrouw tot gevolg.

Onze 5 criteria voor overtuigende, wervende en doeltreffende
communicatie, zowel online als offlne
Al te vaak ziet men communicatie die niet enthousiasmeert, maar irriteert. Dat is
natuurlijk jammer, want de kostprijs van flauwe communicatie is ongeveer dezelfde
als die van sterke communicatie... ‘Any publicity’ is allesbehalve altijd ‘good publicity’.
Scherprechter hierbij is altijd de ROI. Van zodra het kan, ook uitgedrukt in meetbare
responsresultaten (bezoekers website, acties op website, shares, doorkliks, conversies en uiteindelijk: de verkoop).
De essentiële vragen die we ons stellen om commerciële communicatie te beoordelen, zijn altijd dezelfde:
		
❶ Komt de boodschap helder en éénduidig over ?
		
❷ Is ze relevant en sprekend voor de doelgroep ?
		
❸ Is ze onderscheidend tov de concurrentiële communicatie ?
		
❹ Is ze geloofwaardig ?
		
❺ Is ze engaging: raakt de ontvanger ook emotioneel betrokken en
		
wordt hij/zij aangespoord tot (meetbare) actie ?
Deze vragen zijn universeel. Of die boodschap nu verpakt is in een “klassieke” reclame-uiting (logo, verpakking, POS-materiaal, folder, direct mail, advertentie, affiche,
TV-commercial, radiospot,..), of in een digitale vorm (website, e-mailing, internetbanner, Google- en Facebookadvertenties of -displays,...) maakt eigenlijk helemaal
niets uit.

Mink bouwde zijn eerste website al in 1998
Het was een hele uitdaging want internet stond nog in zijn kinderschoenen. Het
nieuwe medium was ons - zoals bij iedereen - totaal onbekend. De HTML-technologie om een website te maken was eveneens onbekend en liet bijzonder weinig
toe. We hadden geen idee hoe de mensen zich gedroegen op het web. Het verschil
tussen een host en een provider was zelfs niet helemaal duidelijk.
Het nieuwe medium was bovendien uitermate traag. Men moest ook eerst “inbellen”
en men had er een modem voor nodig... Onze browser heette ‘Netscape’. Google
bestond nog niet. De eerste zoekrobotten die we kenden, waren Ad Valvas en Ask
Jeeves. Maar hoe onze sites in die zoekresultaten raakten, daar hadden we het raden
naar. En over de ROI van de website tastten we volledig in het duister.
Het zag er in 1998 - eerlijk gezegd - niet echt naar uit dat internet en webcommunicatie de marketing- en communicatiewereld op zijn kop zou zetten en de plaats zou
innemen die het nu inneemt binnen de huidige marketing- en communicatiemix.

Webcommunicatie is nu een essentieel
onderdeel van uw communicatiemix
Ondertussen, bijna 20 jaar later, bouwden we al honderden websites en
werd het landschap gaandeweg duidelijker:
• het W3C legde webstandaarden vast, waardoor programmatie-orde
in de chaos ontstond
• CMS-systemen als Joomla, Wordpress en vooral Drupal (onze keuze) lieten
een actiever beheer van de website toe, ook zonder IT-kennis
• de introductie van HTML-5 leidde tot meer uitgebreide grafische en visuele
mogelijkheden
• naarmate Google uitgroeide tot dé dominante zoekmachine, werden ook 		
de SEO-criteria duidelijker die zorgen voor een hoge ranking in de zoekresultaten
• de traceerbaarheid van het surfgedrag steeg enorm door Google Analytics en
andere softwaretools
• de online promotiemiddelen van websites namen sterk toe en maken 		
pushmarketing mogelijk
• via conversiefunnels en instellen van doelen kunnen we de prestaties van de
webcommunicatie heel duidelijk in beeld brengen en is de ROI van webcommunicatie nu helemaal aantoonbaar en zelfs in geldwaarde uit te drukken
De belangrijkste verandering deed zich echter voor bij de consument. Die gaat
niet meer online, zoals vroeger, maar is nu permanent online. De smartphone
speelt daar natuurlijk een grote rol in als facilitator, maar belangrijker nog; internet is nu voor veel consumenten een way of life. Een tweede natuur; internet is
de eerste en meestal belangrijkste bron van informatie voor de meeste mensen.
Het is ook het medium waar we dag in dag uit het meeste tijd aan besteden, sedert
kort zelfs meer dan aan televisie...
Daardoor is een sterke webcommunicatie gewoon essentieel voor ieder bedrijf,
van klein tot groot.

Sterke webcommunicatie vergt een sterk
en multidisciplinair team
Zoals reeds eerder gesteld, verschilt webcommunicatie in zijn fundamenten niet
met de “klassieke reclame”. Dat betekent dat men nog altijd marketing-strategisch
moet denken, dat men de boodschap nog altijd zo scherp mogelijk moet verbeelden
en zo krachtig mogelijk moet verwoorden. En dat men zoveel mogelijk meetbare
impact moet genereren voor de laagst mogelijke prijs.
In dat opzicht is er dus niets veranderd. Sterke communicatie is teamwerk. Sterke
webcommunicatie is dat nog veel meer. Naast de strategische marketingplanner, de
art director en de copywriter hebben we nu ook de IT-engineer nodig en de webdevelopper om tot een sluitend geheel te komen. En het geheel is véél meer dan
de som van de delen. Webcommunicatie is pas geslaagd wanneer àlle bepalende
factoren goed zitten.
Het merendeel van die bepalende factoren situeren zich echter onder de waterlijn
en laten zich op het scherm niet meteen zien. Dat maakt het ondermeer zeer moeilijk om offertes van verschillende ‘webdesign-bureaus’ met elkaar te vergelijken.
Overigens is de term ‘webdesign’ volledig achterhaald... die slaat immers slechts
op 1, maximaal 2, van de 8 essentiële factoren die u nodig hebt voor succesvolle
webcommunicatie. Gaat u dus met een webdesign-bureau in zee, dan weet u op
voorhand dat u de andere 6 factoren elders zal moeten inkopen.
Bij Mink vindt u deze 8 factoren allemaal onder één dak. Dat is vrij uniek
en het maakt communicatielijnen korter, efficiënter en commercieel altijd
to the point.

Mink levert de 8 factoren die het succes van 					
uw webcommunicatie bepalen
Om sterke webcommunicatie duidelijk te definiëren, te structureren en ook
aanschouwelijk te maken, ontwikkelden we het Mink-ijsbergmodel. Het zichtbare gedeelte is grosso modo hetgeen u op uw scherm ziet. De acht factoren
die dat zichtbare resultaat de moeite waard maken voor de potentiële klant en
uw kassa doen rinkelen, bevinden zich onder de waterlijn. Het wordt uitgebreid
voorgesteld op onze home-page.
Dit model wordt doorgetrokken in ieder webcommunicatie-project dat we aanpakken en uitwerken. Het garandeert dat de marsrichting voor de 5 à 6 deelnemers aan het proces duidelijk is. Zo bespaart het onnodig tijd- en geldverlies
en stelt het ons in staat om webprojecten binnen een strikte deadline en voor
een faire prijs op te leveren. Iedere bepalende factor wordt ook uitgebreid
getest en waar nodig bijgestuurd.
Zo kunnen we ook sluitende garanties geven dat uw webcommunicatie niet
alleen efficiënt maar ook effectief is.

Mink bewaakt ook de winst van uw webcommunicatie
op lange termijn
De kern van ieder webcommunicatie-project is uiteraard de website van uw bedrijf,
product of dienst. Dat is de motor, zoveel is duidelijk. Maar zoals iedere motor heeft hij
ook geregeld onderhoud nodig.
1. HET TECHNICAL MAINTENANCE - PROGRAMMA VOOR UW WEBSITE:
d Up to date blijven is de eerste vereiste. Browsers als Chrome, Firefox, Safari, Edge
(het vroegere Explorer),... evolueren constant en voeren heel geregeld updates door om
hun performantie te verbeteren. Bepaalde wijzigingen kunnen een grote impact hebben
op de manier waarop uw website op het scherm verschijnt. Soms worden pagina’s zelfs
helemaal niet meer getoond! Uw website is dan ook verplicht om mee te evolueren met
de wijzigingen die door de browsers worden opgelegd.
d Ook de devices waarmee mensen op het internet surfen, zijn permanent en alsmaar
sneller in evolutie. 10 jaar geleden was er nog geen sprake van Ipads en Iphones. Nu
wordt er al meer mobiel gesurft dan vanaf de klassieke desk- of laptop. Deze devices
verschijnen in verschillende schermgroottes en verschillende besturingssystemen met
elk hun verschillende versies. Ook die evoluties moeten systematisch opgevolgd worden, zodat de gebruikservaring van uw website optimaal blijft doorheen de tijd.
d Ten derde nemen ook de veiligheidsaspecten toe. Zelfs websites waar geen e-commerce op gebeurt, worden wekelijks soms tot tientallen keer bezocht door malafide
spiders die speuren naar mogelijke lekken in de code van uw website. Het merendeel
kan gedetecteerd en afgeschermd worden door het hostingbedrijf, maar geen enkel
systeem is helaas volledig waterdicht en blijft ook niet waterdicht doorheen de tijd.
Ook de hackers leren immers bij... In concreto betekent dit dat uw website permanent
gemonitord dient te worden en zeer regelmatig een veiligheidsupdate dient te krijgen.
Tot zover de 3 types technische updates die wij standaard voor al onze klanten uitvoeren. Dit via het (verplichte) Technical Maintenance-programma en voor een vast
overeengekomen jaarlijks bedrag. Zo blijft uw website doorheen de tijd de bezoeker een
goede user-experience bezorgen, zoals hij intitieel bedoeld was.

Mink bewaakt ook de winst van uw webcommunicatie
op lange termijn
2. HET MARKETING MAINTENANCE - PROGRAMMA VOOR UW WEBSITE:
Via het Marketing Maintenance-programma monitoren we uw website op zijn
commerciële performantie.
Om de 1, 2, 3 of 4 maanden (naar keuze) voeren we metingen uit en ontvangt u een
overzichtelijk rapport die alle belangrijke commerciële parameters van uw website in
kaart brengt, zoals:
> Evolutie van uw keywords in de Google Ranking (SEO)
> Aantal bezoekers en hun gedrag (alle door u gevraagde Google Analyticsparameters)
> Aantal gerealizeerde doelen
> Aantal gerealizeerde conversies
> Aantal gerealizeerde verkopen
> De resultaten van uw online- en offline promoties die u in die periode voerde
Uit deze gegevens trekken we heldere conclusies en doen we eveneens concrete
aanbevelingen voor verbeteringen, uitbreidingen, mogelijke nieuwe acties,... zowel
online als offline.
U merkt het. We zijn nog geen haar veranderd. Het draait bij ons nog altijd om Directe
Reclame voor Direct Resultaat.

MINK OFFLINE COMMUNICATIE
Reclamebureau Mink bestrijkt het volledige communicatieveld en
bijna alle reclame- en communicatiedisciplines (zowel digitaal als in
print). U kan bij ons ook terecht voor:

		
		

		

		



		
		

		
		

merkcommunicatie:
bedenken merknamen, ontwerp en design van merklogo’s, 		
verpakkingen, labels, packaging,...
POS- en instorecommunicatie:
floordisplays, toonbankdisplays, counterhangers,
schapcommunicatie, winkelcommunicatie,...
promotionele communicatie:
bus aan busfolders, newsletters,..
salesondersteunende communicatie:
productfolders, catalogi, technische fiches, manuals,...
radio, TV en print:
advertenties, affichage, radio-commercials, TV-spots,..
corporate communicatie:
ontwerp van bedrijfslogo’s en bijhorende huisstijl,
opstellen corporate identity manuals, bedrijfsvoertuigen, 		
bedrijfsfilms, beurscommunicatie, personeelsadvertenties,...
interne bedrijfscommunicatie:
bedrijfsbladen, bedrijfsposters, campagnes rond veiligheid, 		
HR, gezondheid en welzijn op het werk,...

www.webcommunicatie.be
www.mink.be
Reclamebureau MINK
Waregemsesteenweg 124, 9770 Kruishoutem
T 09/280 02 04
F 09/280 02 16

think@mink.be

