
MAAK AANGEPASTE GEBRUIKS  ONDERVINDINGEN METDYNAMISCHE WEBSITE 
PERSONALISATIE [DWP]



HOOFDPUNTEN OVER DWP
 Waarom dynamische websites?
 Waarom het juist NU een cruciaal onderdeel van je website wordt

 Niemand kent je klanten zoals jij-maak gebruik van die kennis

 Een paar voorbeelden van dynamische personalisatie

 NU toepassingen die voorkort uitsluitend door zeer grote ondernemingen werden 
gebruikt 

 Het bijhouden van je statistieken en optimaliseren van je site

 En nog veel meer……



Hoewel het een beetje ingewikkeld klinkt het concept achter DWP
is vrij eenvoudig: het gaat om het verkrijgen van website

ervaring die direct betrekking heeft op de unieke situatie van een 
bezoeker.

WAT IS EIGENLIJK DYNAMISCHE 
WEBSITE PERSONALISATIE(DWP)

Hetgeen bereikt wordt door wijziging van de berichten en inhoud van 
een site op basis van tijd van de dag, het aantal eerdere bezoeken 

aan de site, bezoekers, fysieke locatie en nog veel meer…



AANDACHT VAN
DE KLANT TREKKEN

Wanneer het aantal aangesloten 
devices groeit wordt de lengte van 
aandacht-spanne de web-gebruiker 
korter.
In het consumenten tijdperk 
verwachten je klanten dat de 
informatie die zij vereisen binnen een 
paar muisklikken voor de hand ligt 
zij zijn niet bereid om ernaar te gaan 
zoeken.
Dynamische website personalisatie 
pakt dit aan door de invoering van de 
meest relevante inhoud voor 
bezoekers direct toegankelijk te 
maken.

Bedrijven die op hun websites 
gebruik maken van 
gepersonaliseerde inhoud 
ondervinden een gemiddelde 
stijging van 19% van de verkoop.*

Econsultacy 2015*



VASTLEGGEN
VAN KENNIS IN 
JE WEBSITE
DWP maakt het mogelijk uitstekende klantenservice 
verder dan een fysieke winkel te laten reiken.
Weet wat je klanten nodig hebben en benader ieder 
verschillend. Nu kan je website hetzelfde doen.



BIJVOORBEELD VAKANTIE &
SPECIALE EVENEMENTEN
Zoals bijvoorbeeld deze Californische wijn 
leverancier doet kan jij ook je website 
besprenkelen  met speciale effecten voor 
de verschillende feestdagen.



VAN JE WEBSITE
EERSTE BEZOEKERS

Eerste bezoekers worden verwelkomd met een video 
bericht van JOUW specialiteiten-faciliteiten.



OPENINGS-
TIJDEN
Na 17:00 toont je website een op dat moment aangemaaktContact Formulier zodat klanten hun berichten kunnen achterlaten wanneer jij niet bereikbaar bent.

Jouw bedrijf www.jouwbedrijf.com 



JE WEBSITE IN AMAZON-STIJL
Vanwege deze belemmeringen 
kunnen slechts 29% van alle 

bedrijven momenteel DWP op hun 
website toepassen. *

Oorspronkelijk is dynamische website personalisatie uitsluitend 
voorbehouden aan zeer grote bedrijven met enorme budgetten en middelen 

maar nu niet langer….

Met toevoegen van dynamische website personalisatie op je website 
onderscheidt je bedrijf zich van de lokale concurrentie en geeft je een 
voorsprong wanneer potentiële klanten op zoek zijn naar een product

service als de jouwe.

exacttarget 2014*



Het analyseren en optimaliseren van je boodschap is een belangrijk 
onderdeel in de uitvoering van dynamische website personalisatie.

Wij werken graag samen om een uitgebreide 
personalisatie strategie te creëren die conversie 

maximaliseert.

HAAL HET MEEST UIT DWP



READY TO GET 
STARTED?

www.nj-webmarketing.com

CONTACT
NAAM

BERICHT
EMAIL


