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Niet alleen in het magazijn merken we 
dat mensen op zoek zijn naar onze 
producten. Online wordt er namelijk 
fl ink gezocht op onze producten en 
merken.

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

Maandelijks 
zoekvolume:

16.150
Beeztees

Gezocht:
Beeztees &
Designed by Lotte

Consumenten zoeken in 2021 ruim 

193.000 keer naar Beeztees op Google. 

Consumenten zoeken in 2021 ruim 

102.000 keer naar Designed by Lotte 
op Google.

8.500
Designed by Lotte



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: 518

nieuwe
artikelen

Totaal:

81
Designed by 

Lotte artikelen

438
Beeztees
artikelen

Duurzaamheidsambitie:
In 2025 wil Beeztees in al haar productsegmenten een 

duurzaam alternatief kunnen bieden. 

Door het toevoegen van Minus One aan onze collectie 
kunnen we in 2021 in 45% van de segmenten een 

duurzame keuze aanbieden.
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Content
is king
Consumenten willen steeds meer weten over producten. Aan ons als leverancier de taak om 
de productinformatie zo volledig mogelijk aan te leveren. Niet alleen om consumenten te 
informeren. Goede content zorgt namelijk voor minder retouren, minder pakketjes, dus beter 
voor het milieu. 

Wil je informatie over hoe jouw webshop kan profi teren van deze 
content? Neem dan contact op met je vertegenwoordiger of 
onze klantenservice. 

Top 3 content verbeteringen:

Drie tot vijf USP’s toegevoegd 
aan alle producten

3Alle lange productomschrijvingen 
SEO geoptimaliseerd, voor betere 

resultaten in zoekmachines

2Meer afmetingen beschikbaar 
bij relevante productgroepen, 

zoals krabpalen



142.500
Bezoekers op puppy gerelateerde 

pagina’s

De puppy- en kittenboom lijkt ook nog niet voorbij. Er is heel veel
interesse in het assortiment voor de allerkleinsten. Om de nieuwe
eigenaren direct kennis te laten maken met Beeztees, besteden wij
op onze website veel aandacht aan puppy / kitten en zijn er puppy-
en kittenpakketjes verkrijgbaar.

Ruim

6500
Verstuurde puppy- 
en kitten pakketten

35.600
Bezoekers op kitten gerelateerde 

pagina’s

Het komende jaar gaan we doorontwikkelen 
op de puppy pakketten, waarbij we onze
klanten hier nog meer bij willen betrekken. 

Stay tuned!

Puppy / kitten
pakketten

TH
E 

WORLD OF PUPPY



Website
Deze grote groeiende groep aan geïnteresseerde 
bezoekers verwijzen we graag door naar onze verkoop-
punten. Via de productpagina’s kunnen bezoekers direct 
via de knop “waar te koop” zoeken naar een winkel bij hun 
in de buurt. Dat hebben het afgelopen jaar ruim 92.000 
mensen gedaan. 

+10%
unieke bezoekers

Beeztees.nl

402K
bezoeken in 2021

Bezoeken Beeztees.nl

3,8 miljoen
pagina’s bezocht
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92.000
bezoekers doorverwezen 

naar verkooppunt



Humanisering blijft een grote trend in onze branche. Baasjes beschouwen hun huisdier steeds 
meer als deel van het gezin. Vaak hebben ze dan ook een eigen social media account. 
Vooral rondom thema- en feestmaanden explodeert het gebruik van onze hashtags en zien we 
onze producten voorbij komen in de prachtige plaatjes die deze
 ‘petfl uencers’ gebruiken. 

We meten het succes van ons merk op verschillende manieren,
onder andere door het gebruik van hashtags.

Social 
Media

11.500
#Beeztees

Aantal keer gebruikt:



Route 2022
In 2022 heeft het verder uitbouwen van een inspirerende klantervaring onze focus. Zowel als 
het gaat om assortiment en kennis, maar ook beleving op de winkelvloer, in onze showroom en 
hopelijk tijdens beurzen. Dezelfde insteek kiezen we richting de consument, door jaarrond in te 
spelen op relevante thema’s met inspirerende content.

Op het gebied van duurzaamheid bouwen we ons assortiment verder uit met eco-vriendelijke 
alternatieven. 

Redactie:
Marketingafdeling Beeztees

Vragen kunnen worden gericht
aan info@beeztees.com
t.a.v. Linda van den Dungen

3Inspirerende 
content

1Customer experience

2Duurzaam 
assortiment


