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Als Bol verkopers hebben we het misschien allemaal wel meegemaakt: je hebt 
je eerste bestelling geplaatst en na een aantal weken wachten komt de 
zending eindelijk aan. Eenmaal wanneer de dozen in je woonkamer staan 
maak je vol enthousiasme de eerste doos open en bekijk je het product. Wat 
vervolgens tot jouw ongeloof er heel anders uit ziet en minder stevig aanvoelt 
dan jij verwacht had. Waarbij de gedachte: 'Kan ik dit wel verkopen?' al snel in 
je hoofd begint rond te zweven. je hoofd begint rond te zweven. 

Geen samples testen voordat je een grotere bestelling plaatst kan een hele 
dure fout zijn. Iets waar je maar één slechte ervaring voor nodig hebt om het 
\eens en altijd af te leren. Oké, maar ik heb nu eerst een sample besteld en 
deze is binnen. Hoe weet ik of de klant hier blij mee gaat zijn? Dit laten we 
vandaag in deze paper zien door middel van een handig framework wat je 
zelf kan toepassen.

Als je onze whitepaper over de productomschrijving gelezen hebt weet je 
goed waar we het over hebben bij het review onderzoek. Maar maak je geen 
zorgen. Ik herhaal hier even in het kort wat er is besproken. Check dus de 
whitepaper voor een meer gedetailleerde uitleg

Tijdens het review onderzoek zoeken we hetzelfde of een soortgelijk product 
dat je wilt gaan testen op een van de marketplaces. In de meeste gevallen is 
dit Amazon. Wanneer je je product hebt gevonden gaan we vervolgens de dit Amazon. Wanneer je je product hebt gevonden gaan we vervolgens de 
3,4 en 5 sterren reviews lezen en analyseren:

5 sterren reviews geven ons informatie over:
    De grootste voordelen en welke eigenschappen hieraan gekoppeld zijn
     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 verbetert kan worden    Wat het product mist/ wat er verbetert kan worden
    Hoe duurzaam het product is

Deze informatie is ook bruikbaar voordat je een sample test. Aangezien het 
kan bijdragen aan de sample selectie. Een goed selectieproces leidt tot het 
ontvangen van betere samples, des te sneller je ook een goed product hebt 
gevonden. In de volgende alinea laten we je zien hoe je deze informatie kan 
gaan toepassen.

Stap 1 - Review Onderzoek
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Nadat je voldoende onderzoek hebt gedaan en dus de ins en outs van jouw 
product weet, weet je ook wat belangrijk is in het beoordelingsproces. De 
grootste voordelen die gebruikers uit een product halen geven aan wat 
belangrijk is om op te letten/ te testen. Je bent bijvoorbeeld geïnteresseerd 
in de verkoop van kattenfonteinen en hebt onderzocht dat mensen het 
belangrijk vinden dat het product niet te veel of geen storend geluid maakt. 
Een vraag die je vervolgens verwerkt in jouw beoordeling is: 'Maakt de Een vraag die je vervolgens verwerkt in jouw beoordeling is: 'Maakt de 
kattenfontein storend geluid in gebruik?'. Natuurlijk kan zoiets door iedereen 
wat anders ervaren worden, maar probeer te denken wat redelijk is, wat de 
gemiddelde klant hier van zou vinden. Hiernaast zou je ook goedkoop een 
ander perspectief kunnen opdoen door een van je vrienden, kennissen of 
familie te benaderen (met een kat in dit voorbeeld) met de vraag of ze het 
product een week kunnen testen en feedback kunnen geven in ruil voor het 
product zelf.product zelf.

Ook werkt dit andersom natuurlijk. Waarbij veel gebruikers van een 
soortgelijk product hebben ervaren dat de fontein bijvoorbeeld lastig schoon 
te maken is. Je stelt de vraag op: 'Hoe gebruiksvriendelijk is het 
schoonmaken?'. Als dit lastig blijkt te zijn kan je ook nadenken over het 
toevoegen van accessoires bijvoorbeeld die het wel gemakkelijk maken zoals 
een schoonmaakborstel. Denk hiernaast ook aan de duurzaamheid van het 
product. Als jij voelt dat sommige onderdelen fragiel aanvoelen en snel product. Als jij voelt dat sommige onderdelen fragiel aanvoelen en snel 
zouden kunnen afbreken is het misschien verstandig om een ander model 
of materiaal in overweging te nemen.

Hieronder een aantal voorbeelden van wat je mee zou kunnen nemen in het 
beoordelingsproces. Natuurlijk wil je wel wat specifieker zijn hierin 
(afhankelijk per product), iets wat onderzoek vereist.

    Batterijduur
     Installatie     Installatie
     Geluidsoutput
     Gebruiksgemak
     Waterdichtheid
     Kwaliteit
     Toepassingen
     Voordelen
     Andere eigenschappen     Andere eigenschappen

Stap 2 - Het opstellen van het beoordelingsproces
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Wanneer je het beoordelingsproces hebt opgesteld en je sample binnen is 
gekomen is de volgende stap het testen. Bij elke vraag die je stelt doe je dus 
een test en noteer je vervolgens het resultaat. Een voorbeeld:

Je beoordeelt het resultaat positief, neutraal of negatief. Positief geeft 
vervolgens een score van 1, neutraal 0,5 en negatief 0. Dit maakt het 
uiteindelijk eenvoudig om verschillende samples met elkaar te vergelijken.

Stap 3 - Resultaat

Na het volgen van de bovenstaande stappen heb je een waterdicht 
beoordelingsproces ontwikkeld om je samples te kiezen en beoordelen. 
Zodat je vervolgens met zekerheid van de kwaliteit kan kiezen om een 
product in te kopen en nooit meer met dozen vol waardeloze producten 
(die je niet kan terugsturen) achterblijft. Ook hebben we het bovenstaande 
voorbeeld als template toegevoegd zodat je gelijk aan de slag kan. Heb je
nou nog verdere vragen? Stuur ons dan een berichtje in de chat.nou nog verdere vragen? Stuur ons dan een berichtje in de chat.

Conclusie


