
Froomle en Licata werken samen om de online ervaring van

klanten te verbeteren

De website van het toonaangevende Italiaanse wijnbedrijf op de Belgische markt

integreert een AI-gebaseerd aanbevelingssysteem op hun website. Het resultaat is

een gepersonaliseerde gebruikerservaring met de meest relevante

productaanbevelingen die overeenstemmen met de interesses en voorkeuren van

de gebruikers.

ANTWERPEN, België en Diepenbeek, België (9th September) - Licata Vini, de ambassadeur van

Italiaanse wijnen in België, is een partnerschap aangegaan met Froomle, de toonaangevende

leverancier van zelflerende aanbevelingssystemen, om gepersonaliseerde digitale diensten te

implementeren op hun website.

Dankzij de digitale tools van Froomle, krijgen de gebruikers van de Licata website nu

gepersonaliseerde productaanbevelingen die hun interesses en voorkeuren reflecteren.

Gebruikers zullen op de website verschillende persoonlijke aanbevelingen zien, met als doel om

een gemakkelijke en interessante gebruikerservaring te creëren op elk apparaat..

Tijdens de testfase werd Froomle vergeleken met een bestaande in-house oplossing voor

personalisatie. Uit deze test bleek dat de aanbevelingen van Froomle een hogere doorklik- en

conversieratio hadden. De aanbevelingen van Froomle werden gemaakt op basis van de

gebruiksgeschiedenis van de gebruikers met behulp van collaborative filtering-technieken.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Froomle tilt Licata zijn

personalisatie-inspanningen naar een hoger niveau en kan het de beste gebruikerservaring in zijn

klasse aanbieden.

Arjen Rutten, ICT & Business Intelligence Manager bij Licata Vina, vertelt: “"We zijn erg blij met de

resultaten van de implementatie van Froomle. Vragen werden snel beantwoord door het nauwe

contact tussen beide teams. Binnen twee weken na het tonen van gepersonaliseerde Froomle
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aanbevelingen op onze website, zagen we al een toegevoegde waarde ten opzichte van onze

bestaande oplossing. We kijken er naar uit om ons personalisatie verhaal verder te zetten samen

met de Froomle experts".

Koen Verstrepen, CEO van Froomle, licht toe: "We kijken er naar uit om samen te werken met

Licata om een betere gebruikerservaring naar de Italiaanse en de Belgische markt te brengen.

Door met Froomle samen te werken, zal Licata het engagement van gebruikers, de doorklik-

(click-through)  en conversieratio verhogen.”

Over Licata

Licata Vini is een familiebedrijf, gevestigd in België, dat is ontstaan vanuit een liefde voor

Italiaanse wijn. Calogero Licata, wiens familie afkomstig is uit Sicilië, wilde goede Italiaanse wijn

naar België brengen. Wat begon als een hobby, het verkopen van een paar flessen, groeide uit tot

een echt wijnbedrijf. Hij introduceerde de grote Italiaanse wijnen niet enkel bij particuliere

wijnliefhebbers, maar maakte van Licata Vini een topleverancier van restaurants in heel België.

Licata Vini is zeer toekomstgericht. In 2004 resulteerde deze innovatieve visie in hun eerste

webshop. Licata Vini volgt de digitale trends in e-commerce op de voet om er zeker van te zijn dat

ze altijd aan de verwachtingen van de moderne klant voldoen. Omdat ze weten dat personalisatie

een must-have is voor elke e-commerce winkel, stelt de samenwerking met Froomle hen in staat

om competitief te blijven.

Contact

Telefonisch : +32 (0) 11 22 20 37; e-mail: info@licata.be

Over Froomle

Dankzij de zeer gespecialiseerde personalisatie modules van Froomle kunnen e-commerce- en

nieuwsbedrijven de ervaring van hun gebruikers verbeteren en de impact van hun diensten

vergroten. Froomle personaliseert producten voor alle soorten e-commerce winkels, waar ze

conversie verhogen door de tevredenheid van gebruikers te verbeteren, gebruikers te verrassen op

basis van hun gedrag en een balans vinden tussen relevantie en nieuwheid. Met hun technologie

helpt Froomle e-shops om relevante producten op het juiste moment te tonen aan de juiste

gebruiker. Ga voor meer informatie naar de website van Froomle.

Contact

Telefonisch : +32 3 302 48 90; e-mail: marketing@froomle.com
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