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Je herkent het wel: je hebt speciaal vandaag een werkblok in je planning 
gezet om achter de productomschrijving aan te gaan. Vol moed en motivatie 
zit je achter de computer, er staat een kopje koffie of thee klaar en schrijven 
maar! Maar na 10 minuten naar een blanco scherm staren heb je nog steeds 
geen idee waar je moet beginnen. Om dit aan te pakken hebben we vandaag 
een aantal handige tips voor je! Dus lees gerust verder.

Systemen

Je hoort het vaker en vaker, om efficiënt te werk te gaan moet je systemen 
bouwen. Iets wat zeker ook toepasbaar is op het schrijven van een tekst. 
Het hebben van een template waar jij je continu aan kan houden maakt het 
proces niet alleen makkelijker, maar ook sneller. Waardoor jij meer tijd over 
hebt om aan andere en misschien wel leukere dingen te werken. Daarom 
geven we vandaag het proces weg wat wij gebruiken en met inmiddels 300+ 
beschrijvingen op onze naam hebben we dit systeem aardig geoptimaliseerd. beschrijvingen op onze naam hebben we dit systeem aardig geoptimaliseerd. 

De eerste fase, het onderzoek bestaat uit het vergaren van meer kennis over 
hoe de gebruiker jouw product (of soortgelijk) ervaart. De wat meer 
gevorderde e-commerce ondernemers gaan door dit proces, voordat ze 
inkopen doen. Maar het kan zijn dat jij je producten al in de garage of 
woonkamer hebt staan zonder hiervan af te weten. Maak je in ieder geval 
geen zorgen, iedere ondernemer zal dingen vergeten en het belangrijkste is 
dat je er iets van leert. We gaan nu verder naar het onderzoek. De eerste stap dat je er iets van leert. We gaan nu verder naar het onderzoek. De eerste stap 
die je hierin neemt is het lezen van reviews over het product (of soortgelijk). 
In de meeste gevallen doen wij dit op Amazon.

Wanneer je je product hebt gevonden ga je vervolgens naar de reviews toe 
en specifiek de 3, 4 en 5 sterren reviews.

5 sterren reviews geven ons informatie over:
    De grootste voordelen en welke eigenschappen hieraan gekoppeld zijn
     Welke problemen het product oplost.     Welke problemen het product oplost.
     Wat de meest voorkomende en herkenbare toepassingen zijn

3 en 4 sterren reviews geven ons informatie over:
    Wat het product mist/ wat er verbeterd kan worden (vooral waardevol voor 
het inkopen)
    Hoe lang het product mee gaat (duurzaamheid)

De Onderzoekfase - Reviews
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In het algemeen tijdens het lezen van reviews krijg je ook het idee over:
    Wie de doelgroep is
    Het woordgebruik van de klant. Zijn er bepaalde nuances?

1 en 2 sterren reviews laten we buiten beschouwing omdat deze in de meeste 
gevallen over een defect (door een fabrieksfout bv.) of incompleet product 
gaan. Door het lezen van meerdere reviews leer je patronen herkennen 
binnen de producten en deze neem je op in je onderzoek. Wanneer je binnen de producten en deze neem je op in je onderzoek. Wanneer je 
voldoende reviews hebt doorgenomen (50, 100, 200, des te meer des te beter) 
kan je een goed beeld schetsen over wat belangrijk is om in je 
productomschrijving te vermelden. Je bent natuurlijk in de onderzoekfase 
niet gebonden aan het lezen van reviews, voel je vrij om verschillende 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekmethodes te gebruiken om zo veel 
mogelijk info te vergaren. Het lezen en analyseren van reviews is alleen de 
meest toegankelijke manier (op het gebied van tijd en geld) om aan meest toegankelijke manier (op het gebied van tijd en geld) om aan 
informatie te komen.

    Tip: De onderzoeksfase kan een tijdig proces zijn, vooral als je meerdere 
producten lanceert. Omdat bijna alle reviews op Amazon in het Engels 
geschreven zijn is dit een ideale klus om uit te besteden aan bijvoorbeeld 
een buitenlandse VA. Hierdoor kan jij je focussen op het verfijnen van je 
launchstrategie bijvoorbeeld.

De stappen:De stappen:
1.   Zoek je (of een soortgelijk) product op Amazon of ergens waar voldoende 
reviews beschikbaar zijn
2.  Analyseer de 3, 4 en 5 sterren reviews (des te meer des te beter)
3.  Neem de meest voorkomende thema's op in je onderzoek

De Onderzoekfase - Zoekwoorden

Na het lezen en analyseren van reviews komen we aan bij het onderzoek naar 
zoekwoorden. Gelukkig is dit met het gebruik van de gratis beschikbare tools 
een eitje. In deze fase gebruiken we Bol Zoektrends en Ubersuggest of een 
andere Google keyword tool zoals Keywords Everywhere.

Ten eerste geven de Bol Zoektrends weer wat het zoekvolume is voor een 
bepaald zoekwoord in een specifieke periode op het platform zelf. Iets waar je 
vast wel bekend mee bent. Met deze tool heb je snel al 80 - 100% van de vast wel bekend mee bent. Met deze tool heb je snel al 80 - 100% van de 
relevante zoekwoorden te pakken. Scroll hiernaast ook even door de 
categorie en zie welke woorden concurrenten gebruiken, het kan voorkomen 
dat een zoekwoord niet altijd voorkomt in de aanvullende suggesties. 
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Hiernaast heeft Belgisch-Nederlands bijvoorbeeld ook een aantal 
synoniemen waar wij Nederlanders geen weten van hebben, maar er wordt 
wel op gezocht. Weet jij bijvoorbeeld wat een duimspijker is?

Vervolgens kan je gebruik maken van Ubersuggest, dit is een gratis tool 
(wel met een limiet). Deze weergeeft het aantal zoekopdrachten voor 
bepaalde zoekwoorden op Google. Additionele woorden die je hier vindt kan 
je meenemen in je tekst/titel om te kunnen ranken op de SEO van Bol.com.je meenemen in je tekst/titel om te kunnen ranken op de SEO van Bol.com.

De stappen:
1.   Gebruik Bol Zoektrends
2.  Gebruik Ubersuggest of een andere Google keyword tool
3.  Neem de belangrijkste en meest relevante zoekwoorden en het 
zoekvolume op in je onderzoek

Nu de onderzoeksfase voorbij is en je je bevindingen hebt samengesteld in 
een mooi documentje is het tijd om naar de volgende stap te gaan. 
Het analyseren en formatteren. Klinkt misschien heel saai, maar dit legt de 
basis van je proces om keer op keer te kunnen herhalen of op deze exacte 
manier uit te besteden aan een VA. Als het goed is heb je de meest 
voorkomende thema's binnen het ‘review onderzoek’ genoteerd. Om het 
jezelf nog iets makkelijker te maken kan je deze in een SWOT (strengths, jezelf nog iets makkelijker te maken kan je deze in een SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities & threats analyse) zetten. En deel je je onderzoek 
in als volgt:

    Strengths: de voordelen van je product
    Weaknesses: de zwaktes, tekortkomingen van je product
    Opportunities: kansen om het product/aanbod te verbeteren
    Threats: redenen waarom een ander product beter is/ kan zijn

Zoals eerder vermeld kan dit onderzoek niet alleen handig zijn tijdens het Zoals eerder vermeld kan dit onderzoek niet alleen handig zijn tijdens het 
schrijven van je productomschrijving, maar biedt dit model vooral ook 
waarde in de fase van productonderzoek en productinnovatie.

De zoekwoorden zet je in een tabel, met het aantal zoekopdrachten per 
maand van Bol Zoektrends en Ubersuggest. Vervolgens maak je een lijstje 
van de overige bevindingen over quotes (woordkeuze), specifieke 
toepassingen en/ of problemen die je product oplost en belangrijk zijn om te 
vermelden in de tekst.vermelden in de tekst.

Analysing...



de productomschrijving

Bol Sales
Booster

De stappen:
1.  Zet de meest voorkomende thema's in een SWOT analyse (optioneel)
2. Plaats de zoekwoorden met het zoekvolume overzichtelijk in een tabel
3. Noteer alle overige bevindingen, toepassingen en problemen in een andere 
kolom

Eindelijk komen we bij de fase wanneer de inkt het papier raakt of jij naar je 
laptop aan het staren bent. Ook hierin is het weer belangrijk om een proces 
of template te creëren of gebruiken. Het voorgaande onderzoek helpt ook 
hierbij zodat jij weet waar je kan beginnen. Waar beginnen wij bij de 
Bol Sales Booster? Ik laat het je zien:

Het Schrijven

Elke tekst begint met een pakkende intro. Het doel hiervan is de klant verder 
te laten lezen. In het geval van een productomschrijving speelt deze vaak in 
op een veelvoorkomend probleem dat de klant ervaart. Iets wat je als het 
goed is hebt uitgevogeld in de onderzoeksfase. In de meeste gevallen 
beginnen wij onze intro op deze wijze: Ben je op zoek naar een fietshelm? 
Je herkent het wel: (probleem). De eerste twee zinnen hierin dienen allebei 
om een stukje herkenbaarheid en vertrouwen te creëren. De eerste vraag om een stukje herkenbaarheid en vertrouwen te creëren. De eerste vraag 
waarin we stellen of je op zoek bent naar het desbetreffende product is in 
bijna 100% van de gevallen een 'Ja'. Met de JA-methode proberen we bij de 
klant een 'Ja' reactie uit te lokken door meerdere vragen te stellen waarop 
het antwoord bijna altijd ja is. Waardoor er uiteindelijk een grotere kans is 
dat de klant ook 'Ja' zegt op: 'Wil je deze fietshelm in je winkelwagen 
stoppen?'. Om deze reden sluiten we de intro ook vaak af met een zin als: 
'ben je op zoek naar een product waardoor je veilig, maar toch comfortabel 'ben je op zoek naar een product waardoor je veilig, maar toch comfortabel 
over de weg kunt? Lees dan even verder'.  Voor deze vraag hebben we een 
stukje onderzoek gedaan waardoor we weten wat de grootste voordelen zijn 
en de kans dus het grootst is om nog een 'Ja' te ontvangen.

Introductie

In het middenstuk waar het probleem omschreven wordt proberen we een 
situatie te omschrijven waarin de klant zich kan vinden. Iets waar we 
inderdaad weer achter komen door middel van? Je raadt het al: onderzoek. 
Omdat de klant een emotionele connectie heeft of een oplossing zoekt naar 
het gene wat je omschrijft is de kans groter dat zij zich aangesproken voelen. 
En met deze gepersonaliseerde aanpak voelen klanten zich minder snel als 
een nummertje en zijn sneller bereidt om een bestelling te plaatsen.een nummertje en zijn sneller bereidt om een bestelling te plaatsen.

Volgende Alinea’s
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In de alinea’s die de introductie volgen behandel je de grootste voordelen. 
Gebruik voor elke titel een H3 tag, dit maakt de tekst voor de klant makkelijk 
scanbaar, waardoor deze snel kan lezen welke voordelen deze uit jouw 
product haalt. Voor het schrijven van de alinea zelf gebruiken we de volgende 
structuur: probleem/ oude situatie -> oplossing -> verbeterde situatie. 
Met deze wijze breng je de klant door een mini-reis waarbij deze zelf ziet op 
welke wijze dit product hem of haar van A naar B brengt.welke wijze dit product hem of haar van A naar B brengt.

Afhankelijk van het product en de complexiteit zal je meer of minder zinnen 
of alinea's moeten gebruiken om hier zo goed mogelijk gebruik van te maken. 
Als je na je onderzoek toch nog moeite hiermee hebt kijk dan even naar 
Amazon. Naast de productafbeeldingen staan altijd een aantal bulletpoints. 
Deze komen bijna precies op hetzelfde neer als wat we proberen te bereiken 
met de alinea's die na de intro volgen.

Nadat je de belangrijkste voordelen hebt behandeld en de twijfels van de 
klant hebt ontnomen. Som je de voordelen nog een keer op. Belangrijk 
hierbij is om gebruik te maken van de veelgebruikte groene checkbox, deze 
valt simpelweg het meeste op waar het belangrijk is. Hiernaast dient het 
voordelen overzicht als een opsomming om razendsnel erachter te komen 
hoe het desbetreffende product de klant zijn/haar leven kan verbeteren, 
makkelijker maken etc. De klant wordt steeds 'luier' en onze aandachtspan makkelijker maken etc. De klant wordt steeds 'luier' en onze aandachtspan 
is dalend. Vaak plaatsen wij dit overzicht onder de 'volgende alinea’s', maar 
probeer deze gerust eens hoger binnen de omschrijving te plaatsen en te 
testen wat dit voor resultaat oplevert.

Wat uiteindelijk ook belangrijk is, is dat voordelen altijd bij eigenschappen 
horen. Dus schrijf niet enkel (in het geval van een fietshelm): 'Beschermt je 
hoofd bij het vallen', maar: 'De verharde buitenkant (eigenschap) beschermt 
je hoofd bij het vallen (voordeel).je hoofd bij het vallen (voordeel).

Voordelen Overzicht

Het laatste deel, iets waar Bol zelf niet altijd blij mee is. Gebruik deze 
methode dan ook niet als je geen kans op beleidspuntenaftrek wilt. Is het 
afsluiten met een tevredenheidsgarantie, oftewel het standaard retourbeleid 
van Bol.com en een call to action (CTA).

Door het retourbeleid van Bol aan het einde nog een keer te vermelden en 
goed aan te dikken haal je een stukje risico, een laatste twijfel bij de klant weg. 

Tevredenheidsgarantie & CTA
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Om deze twijfel te ontnemen en bijvoorbeeld te zeggen: 'Mocht het product 
toch niet bevallen dan kan je het altijd retourneren en krijg je je geld terug 
zonder dat we vragen stellen (binnen 30 dagen)'.  Verdwijnen de gedachtes 
bij de klant van: wat nou als het product te klein is, niet goed genoeg werkt, 
te luidruchtig is etc. Wat de kans op overgaan tot kopen vergroot.

Als laatste heeft de CTA (aansporing tot actie: kopen) de functie om duidelijk 
te maken wat de volgende stap is binnen je funnel. Iets waar we in de intro te maken wat de volgende stap is binnen je funnel. Iets waar we in de intro 
ook licht gebruik van maakten door te zeggen: 'Lees dan even verder'. Dit 
mede vermindert de wrijving of onzekerheid die de klant aan het einde van 
je productomschrijving nog heeft. En vergroot na de tevredenheidsgarantie 
de kans om de aankoop te maken.

Er komt toch meer kijken bij een productomschrijving dan je zou denken, 
als je ze niet wilt schrijven als een AA commerce in ieder geval. Ik begrijp 
het goed als je er tegenop ziet, daarom zijn wij alvast begonnen met een 
handige template. Mocht je hier nou toch geen zin of tijd in hebben? Stuur 
dan ons even een berichtje of bekijk onze diensten en zie wat we voor elkaar 
kunnen betekenen.

Conclusie


