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160
geplaatste

winkelpresentaties

Retail

165
nieuwe

verkooppunten

Dat de consument vaker online koopt is een feit, de winkelvloer
krijgt daarmee juist een duidelijkere rol voor beleving, impuls en 
inspiratie. We geloven heilig in de toegevoegde waarde van de
winkelvloer! Met de ontwikkeling van unieke winkelpresentaties
voor huisdierproducten helpen we onze retail klanten met
het creëren van een unieke winkelervaring voor
de consument. In 2019 hebben we
meer dan 160 winkelpresentaties,
zoals ons versplein, mogen
plaatsen!



5,61
IPM+ (gemiddeld 4)
Facebook
De IPM+ score geeft een indicatie 
van het succes van je content. Het 
staat voor interactie per 1000 fans. 

Social media is geïntegreerd in onze samenleving en 
daarom ook in onze fanstrategie. Social media is dé 
plek om contacten met onze fans te onderhouden, te 
inspireren en aan te zetten tot aankoop. We meten 
onze social media activiteiten op verschillende
manieren, bijvoorbeeld op interacties en op het
gebruik van onze favoriete hashtags.
Nieuwe producten brengen we breed onder de aan-
dacht om de doorverkoop in de winkel te stimuleren!

Social 
Media

1034
#Beezteespack

#posts met #Beeztees(pack)

5067
#Beeztees

#posts met #Beeztees(pack)



Website

93.480
keren gezocht naar

Beeztees via Google

40.000
klanten doorgestuurd naar
Beeztees verkooppunten

1.4 miljoen
pagina’s bezocht in 2019

Onze website is de digitale etalage voor ons merk en 
onze concepten. Maar ook veel relevante informatie
over het verzorgen van je huisdier, zoals “Hoe vaak
moet ik mijn hond uitlaten?”.
Ten opzichte van 2018 is het zoekvolume op Beeztees 
producten gestegen met 33%. Vanuit de consumenten-
vraag verwijzen we door naar onze retailpartners, jullie 
dus! Maar liefst 20% van de gebruikers op onze website, 
gaat direct na een bezoek aan onze website naar een 
webshop of winkel bij hen in de buurt.



4000
Verstuurde puppy

pakketten

34.464
Bezoekers op /puppy/

23% van Nederlandse puppy eigenaren
heeft de puppy pagina van Beeztees bezocht

Puppy
pakketten

12%
Conversie

(webshop gemiddelde in Nederland 2-4%)

In Nederland vinden zo’n 150.000 puppy’s jaarlijks een
warm nestje. Baasjes beginnen hun zoektocht steeds
vaker online. Een kwart van alle nieuwe puppy eigenaren
weet onze website te vinden, waarna 12% een puppypakket bestelt.
Van de ontvangers van het pakket geeft ruim 75% aan dat zij zeer waarschijnlijk in de winkel 
een (puppy)product van Beeztees gaan kopen of dat al hebben gedaan. Hiermee brengen we 
waardevolle klanten naar de winkelvloer!
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Vooruitblik 
2020

Kick-ass
content

In 2020 hebben we focus op het inspireren van de consument en deze verwijzen naar onze 
verkooppunten. Hiervoor ontwikkelen we unieke en duurzame concepten, aansprekende 
online content en inspirerende winkelpresentaties om onze klanten te helpen bij het
verleiden tot aankoop. Benieuwd naar onze nieuwste introducties en presentaties 
voor komend jaar? Bezoek ons op een van de volgende vakbeurzen:
• TREx, Nederland
• Anido, België
• Interzoo, Duitsland
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2Inspirerende
presentaties

1Unieke en
duurzame
concepten


