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Een bijzonder jaar



Pandemie
puppy
Er is geen onderzoek voor nodig om te weten dat het
aantal puppy’s (en andere huisdieren) exponentieel is 
gegroeid in de eerste lockdown. Een korte wandeling 
op straat bevestigt dit namelijk direct. Volgens het 
NDG* was het aantal aanmeldingen 20% hoger dan 
vorig jaar en ook asiels zijn leeg. 

Deze groei zien we rechtstreeks terug in de grote vraag 
naar huisdieraccessoires en ook in de groeiende 
populariteit van Beeztees.

Maandelijks 
zoekvolume:

+83%
Puppy

Zzz.. Zzz....

t.o.v. 2019



142.500
Bezoekers op puppy gerelateerde 

pagina’s

Puppy
pakketten
Al deze nieuwe puppy en kitten eigenaren gaan op zoek naar 
het beste voor hun pasgeboren telg. Een groot deel van deze 
consumenten begint hun zoektocht online. Naast het bekende 
puppy pakketje, hebben we in 2020 ook een kitten pakketje toegevoegd, zodat wij ook kitten 
eigenaren in een vroeg stadium kennis kunnen laten maken met Beeztees.

Ruim

8000
Verstuurde puppy- 
en kitten pakketten

27.000
Bezoekers op kitten gerelateerde 

pagina’s

Door het toevoegen van Puppy Pick Up 
points, geven wij consumenten de 
mogelijkheid het bestelde kraampakket 
op te halen in een van de aangesloten 
winkels. Zo sturen wij een consument 
vanaf onze website rechtstreeks naar 
uw winkel.

Inmiddels hebben zich 100 winkels aan-
gemeld als Pick up Point



+54%
Kattenspeeltjes

+49%
Hondenmand

Zoekvolumes
De groeiende vraag naar huisdieren zien we rechtstreeks terug in de grote vraag naar huisdier- 
accessoires. Dit meten we o.a. aan het aantal keer dat mensen op productgroepen zoeken in 
Google. Een aantal voorbeelden;

+22%
Krabpaal

Ook in de groeiende populariteit van Beeztees
en Designed by Lotte, hebben we op deze 
manier goed in beeld. Consumenten zoeken 
vanaf mei 2020 gemiddeld 12.000x per maand
naar producten van Beeztees op Google.

Maandelijks zoekvolume:

+60%
Designed by

 Lotte

+50%
Beeztees

t.o.v. 2019



Nieuwe
artikelen
Juist met de toenemende vraag is het ook van belang dat ons 
assortiment up-to-date en uniek blijft. Daarom hebben we dit 
jaar weer een heel aantal nieuwe artikelen geïntroduceerd: 932

nieuwe
artikelen

Totaal:

60
Designed by 

Lotte artikelen

Kattenbakken
Reismanden

Poepzakjes

451
Beeztees
artikelen

Binnen 4 segmenten een duurzame 
keuze toegevoegd:

Vetbedden

421
Karlie

artikelen



Website
Deze grote groeiende groep ontvangen we graag op onze 
vernieuwde website. Door het toevoegen van een “waar-
te-koop” knop aan de productpagina’s, hebben we vanaf 
half november ruim 17.000 geïnteresseerde bezoekers 
doorverwezen naar een van onze klanten. 
Dat is 136 duizend op jaarbasis!

+45%
unieke bezoekers

Beeztees.nl

366K
bezoeken in 2020

Bezoeken Beeztees.nl
Wanneer deze stijging aanhoudt, bereikt 
Beeztees 1,1 miljoen bezoeken in 2023

+145%
aantal paginaweergave

3,5 miljoen



2020 stond voor Beeztees in het teken van samenwerkingen 
met influencers, of zoals wij ze noemen #petfluencers. 
Deze accounts op social media hebben een groot bereik, 
waardoor we samen honderdduizenden huisdiereigenaren 
bereiken. 

We meten onze social media activiteiten op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door hoe vaak onze hashtags gebruikt 
zijn. Nieuwe producten brengen we breed onder de aandacht, 
om de doorverkoop te stimuleren.

Social 
Media 8300

#Beeztees

Aantal keer gebruikt:

1900
#Beezteespack

Aantal keer gebruikt:



Route 2021
In 2021 is het onze focus om nog meer dé partner te zijn voor de categorie dier, op het gebied 
van assortiment, kennis en winkelpresentaties. 

Onze ambitie op duurzaamheid is om in 2025 in iedere productgroep een duurzame keuze te 
kunnen bieden. Nieuwe puppy eigenaren en consumenten sturen we naar de winkelvloer via 
onze ‘waar-te-koop’ pagina of als afhaalpunt van puppy- en kittenpakketten.
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