Wij ondersteunen u graag in deze tijd

Supported by

Shopitag & L’Oréal
Shopitag & L’Oréal bieden u de mogelijkheid te starten met online verkoop van niet alleen uw producten,
maar ook uw salon services, cadeaubonnen, vouchers of zelfs abonnementen via al uw social media kanalen.

Consumentengedrag
verandert naar online shopping

Inspiratie en aankoop
via Facebook en Instagram

WAAROM SHOPITAG?

Webshop ontwikkelen
met Shopitag minder tijdrovend

VERKOOP MEER DAN ALLEEN PRODUCTEN

Gemak om een overzichtelijke
webshop te bouwen

Loyaliseer uw klanten met uw webshop

Webshop personalisatie
Kleur aanpassing, logo gebruik,
de gewenste banners, die passen bij u
Meerder verkoopkanalen
Uw webshop gelinkt aan uw Facebook,
Instagram en website, waardoor u vanuit
al uw social media kan verkopen
De prestaties van de webshop worden
automatisch inzichtelijk gemaakt
Het platform geeft u een overzichtelijk
dashboard

Stel abonnementen of mooie boxen
samen met een combinatie van producten
en services in de salon, voor als de deuren
weer opengaan
Promoot cadeaubonnen of vouchers

DIY uitleg, tijdens lockdown

MEER WETEN OVER SHOPITAG KLIK HIER
C1 - Internal use

Hoe werkt het?
Dan is dit uw kans!
Dankzij een exclusieve samenwerking tussen de merken van de Professionele Producten Divisie van L'Oréal en Shopitag,
bieden wij u de lancering van uw webshop gratis aan gedurende twee maanden (t.w.v. €90), zonder commissie!*

WiIJ BIEDEN ISM SHOPITAG...
•

*De eerste 100 deelnemers, 2 maanden gratis lidmaatschap

•

Alle content van onze producten direct beschikbaar met 1 klik

•

Een webshop binnen 30 minuten

•

24/7 Ondersteuning vanuit Shopitag chat functie

UW INVESTERING...
•

Tijd om de shop op te zetten en te onderhouden (min 1 uur per wk)

•

Versturen van de producten en voorraadbeheer

•

Kosten van de payment provider die u kiest, bijv. Mollie Payment

•

Verzendkosten afhankelijk wie dit betaald en welke partij verstuurt

NA 2 MAANDEN...
•

Voor €25,- ipv €45,- per maand gebruik van het PRO abonnement

•

Betaalt u 1% commissie over uw verkopen aan Shopitag

KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN OF INSTRUCTIE VIDEO’S TE BEKIJKEN

