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Wil jij weten hoe je effectief en op basis van feiten (data)
beslissingen kan maken die ervoor zorgen dat je meer
verkoopt op Bol.com? 

Lees dan deze whitepaper over splittesten en te weten
wat het beste werkt voor jouw product.

Splittesten: Meten = Weten

Splittesten of A/B testen is simpel gezegd een test waarbij je de resultaten 
van handeling A vergelijkt met handeling B. Een voorbeeld hiervan is het 
testen van twee verschillende hoofdafbeeldingen en controleren wat het 
verschil in klantbezoeken is. Waarom is dit nou belangrijk? Tijdens dit 
proces verzamel je waardevolle data over wat de klant graag ziet (wat 
betere resultaten oplevert of juist niet). Dit zijn keiharde cijfers en niet 
jouw subjectieve mening over wat jij denkt dat werkt in de categorie. jouw subjectieve mening over wat jij denkt dat werkt in de categorie. 
Waardoor je vervolgens stap voor stap jouw listing kan laten 'groeien' 
naar meer succes.

Om het meeste van je aanpassingen te leren is het van belang om je data 
goed bij te houden. Het makkelijkste is om dit in een Excel bestand te doen 
(zoals hierboven). Met gebruik van de bovenstaande link kan je deze ook 
direct overnemen.

De tabel hieronder weergeeft het proces. Het lijkt misschien veel werk in het 
eerste opzicht, maar je bent hier maar ongeveer 10 minuten per product aan 
kwijt per week.

Met een groot aanbod kan dit wel een tijdsintensieve klus worden. Wel is dit 
makkelijk uit te besteden aan een virtual assistant (VA) of stagiair. Zou je zelf
interesse hebben in deze soort dienst? Stuur ons dan een berichtje.

Hoe gaan wij te werk?

Datum en structuur



Splittesten: A of B?

Bol Sales
Booster

Wanneer je een vaste datum en tijdstip hebt kun je vervolgens de volgende 
9 rijen makkelijk invullen met die informatie die je haalt uit de
conversieanalyse. Probeer je conversie, verkopen en klantbezoeken elke 
week bij te houden zodat je op basis van consistente data beslissingen kan 
maken. Wanneer een van deze getallen stijgt of daalt zal de correspondeerde 
cel ook automatisch groen of rood kleuren, handig voor het overzicht.

Ook door het bijhouden van jouw positie binnen de categorie krijg je een 
beter idee over je zichtbaarheid in vergelijking met de concurrentie. Sta jij 
pas op pagina nummer 4 of onderaan de 1e pagina en valt er nog meer uit 
te halen of doe je al mee met de top 3 en is jouw organische zichtbaarheid 
al bijna aan zijn maximum? Positieve cijfers (in vergelijking met de vorige 
weken) zullen vaak tot een stijging in de productpagina’s zorgen. Alleen kan 
het voorkomen dat de hele categorie van meer verkopen profiteert, het voorkomen dat de hele categorie van meer verkopen profiteert, 
waardoor jij op dezelfde positie blijft. Hou wel in gedachten dat er ook andere 
factoren zijn die je product ranking beïnvloeden (bv. reviews).

Conversie, Verkopen en Klantbezoeken

Positie (Product Ranking)

Prijs, Promotie, Sponsored Products en AcoS

De prijs, promoties en sponsored products (SP) hebben alle 3 invloed op je 
klantbezoeken, conversie en verkopen. Daarom is het belangrijk om aan te 
kruisen wanneer hier van gebruik gemaakt wordt. Bij een test met een 
nieuwe hoofdafbeelding die tegelijkertijd met een SP campagne wordt 
ingezet is lastig te meten wat het resultaat is. Waardoor je niet met 100% 
zekerheid kan zeggen dat hoofdafbeelding B betere resultaten had dan 
hoofdafbeelding A, omdat er andere factoren zijn die de data sterkhoofdafbeelding A, omdat er andere factoren zijn die de data sterk
beïnvloeden.

Ook is het voordelig om je Advertising Cost of Sale (AcoS) bij te houden om
de effectiviteit (wel afhankelijk van je doelstelling) van je campagnes te 
meten. Bij een ander paper gaan we hier ook in meer detail op in.

Aanpassing / Test

Bij de volgende rij is het van belang om neer te zetten welke aanpassing is 
gemaakt: is de prijs verlaagd, heb je de volgorde van de afbeeldingen 
aangepast, heb je je design geüpdatet etc. Vooral wanneer je in teams 
werkt is het belangrijk om inzicht te hebben in welke aanpassing wanneer is 
doorgevoert.
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Onder opmerkingen plaats je wat het resultaat en de bevindingen zijn van 
de gemaakte aanpassingen. Deze vul je de week erna in nadat de data is 
verzameld. Hierbij kan je een opmerking plaatsen over het aantal 
klantbezoeken dat is gestegen, dat de conversie is gedaald, nieuwe 
concurrenten in de categorie of dat het Vaderdag deze week was en dit 
invloed had op je verkopen bijvoorbeeld. 

Opmerkingen en Resultaat

Je zult misschien nu denken: ‘ik weet goed hoe het splittesten werkt,
maar wat kan ik testen?’. Waarop ons antwoord is: eigenlijk alles met 
betrekking tot je afbeeldingen, titel, tekst, prijs, SP en promoties. 
Een paar voorbeelden:

    Een variatie van je hoofdafbeelding (aanzicht, effect, verpakking etc.)
    Een andere volgorde van afbeeldingen
    Een vernieuwd ontwerp
    Een titel die een andere USP vermeldt
    Het herschrijven van de intro van je omschrijving
    Het inzetten van een promotie
    Het gebruik van sponsored products campagnes    Het gebruik van sponsored products campagnes

Voorbeelden 

Heb je nou toch nog vraagtekens over het verbeteren van je listing en het
groeien naar meer verkopen? Stuur dan ons berichtje en we kijken graag
vrijblijvend mee naar waar wij de groeikansen zien. Of bekijk ons aanbod
voor onze diensten.

Tot slot


