Checklist ter voorbereiding op de feestdagen
September: Voorbereidend werk
Te doen:
Vind belangrijke data om je op te richten
Besluit welke deals je aanbiedt:
Kortingstype: € of %
Gratis verzending
Staffel korting
1 + 1 Gratis
Weggevertje
Prijsvraag
Promotionele code
Korting voor trouwe klanten
Flash sale
Extra credits voor loyaliteit
Controleer bestaande producten:
Controleer productfoto’s
Lees omschrijvingen na
Voeg maattabellen en verzorgingsinstructies toe
Introduceer seizoensproducten
Besluit welke kanalen je gebruikt om de deals op de markt
te brengen:
Storefront
E-mail
Sociale media
Blog
Advertenties
Voer websiteonderhoud uit:
Controleer website snelheid
Update sitemap
Test je afrekenpagina
Controleer leesbaarheid van content
Test contact- en inschrijfformulieren
Test software die je gebruikt (pop-ups, herstel e-mails, etc.)
Test en update de mobiele versie van je website

Opmerkingen:
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Oktober: Steek de handen uit de mouwen
Te doen:
Controleer en update je winkelbeleid:
Privacy
Verzending
Retourzendingen
Schrijf teksten voor:
E-mailcampagnes
Sociale media posts
Blog headers
Webshop banners
Pop-ups
Advertenties
Beeldmateriaal voorbereiden voor:
Productetalages
E-mailcampagnes
Sociale media-posts
Sociale media-profielen
Blogheaders
E-mailheaders
E-mailcontent
Webshop banners
Pop-ups
Advertenties
Communiceer besteltermijnen:
Creëer een pagina of voeg banners toe aan je webshop
Verstuur aankondigingen en herinneringen per e-mail
Voeg deadlines toe aan je marketingcontent
Maak omslagfoto’s over besteltermijnen voor op sociale
media
Doe nogmaals aan websiteonderhoud:
Controleer website snelheid
Update sitemap
Test je afrekenpagina
Controleer leesbaarheid van content

Opmerkingen:

Test contact- en inschrijfformulieren
Test software die je gebruikt (pop-ups, herstel e-mails, etc.)
Test en update de mobiele versie van je website
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November: Tijd voor actie
Te doen:

Opmerkingen:

Verwelkom nieuwe klanten:
Maak automatische welkomstmails aantrekkelijker
Schrijf of update je ‘Over ons’-pagina
Introduceer jezelf en/of deel het verhaal achter je webshop
op sociale media
Creëer of update de FAQ-pagina
Creëer of update inschrijfformulieren
Bedank je klanten voor het kiezen van je webshop
Inplannen:
E-mailcampagnes voor de feestdagen
E-mailcampagnes voor herpromoties
Sociale media-posts voor de feestdagen
Herinneringsmails over uiterlijke besteltermijnen
Houd reacties op je sociale media-posts bij
Blijf op de hoogte van bestellingen en klantvragen

✓ En je bent klaar!

