
NEWFIVE
E-commerce Blauwdruk
Een webshop als geautomatiseerde machine. 

Meer conversie, minder gedoe en meer winst. 



Shopify Storefront
DE ULTIEME WEBSHOP BLAUWDRUK

Voorop blijven lopen met je webshop is uitdagend. Het 

speelveld wordt steeds groter en complexer, 

klantverwachtingen worden hoger en de concurrentie steeds 

intensiever. Door gebruik te maken van Newfive’s Storefront 

voldoet jouw nieuwe webshop direct aan de hoogste 

vereisten in de markt en is uw nieuwe webshop sneller live. 

Het is de perfecte basis voor succesvol zijn met e-commerce.

Een webshop als geautomatiseerde machine. 

Meer conversie, minder gedoe en meer winst. 



“It’s much easier to 

double your business 

by doubling your 

conversion rate than 

by doubling your 

traffic. ~ Jeff Eisenberg”

de ultieme 
klantbeleving

Focus op

De mogelijkheden om een unieke klantbeleving te creëren op 

Shopify zijn eindeloos. Een combinatie van een uniek design 

en bewezen conversie boosters heb je gegarandeerd een 

kickstart van een nieuwe webshop. We voegen daar nog eens 

gepersonaliseerde automatiseringen aan toe en groei verder 

met loyale klanten die periodiek nieuwe aankopen zullen 

doen.



Conversie
Boosters

Ontdek onze bewezen

Geoptimaliseerd voor
Extreme snelheid

Super snelle laadtijden, en 

goed scoren in 

Google Web Vitals

Geoptimaliseerd voor 
Mobiel

Wij hanteren de mobile-first 

methode. Zodat we altijd de 

beste ervaring kunnen bieden.

Value Proposition

Communiceer de voordelen 

van jouw webwinkel en laat 

deze regelmatig terugkomen.

Bewezen 
functionaliteiten

Diverse bewezen prijspsychologie 

functionaliteiten.

Gebruiksvriendelijke navigatie

Onder andere een sticky 

navigatie en een overzichtelijk 

mega menu zijn onderdeel van 

de navigatie module.



Ben je concurrenten de baas
Shopify maatwerk

Verminder onzekerheden door uw  

waarde te tonen en de conversie 

te vergroten. 

USP's kraakhelder in beeld

Maandelijks uw hero image 

wijzigen naar eigen branding? 

Geen probleem.

Hero volledig aanpasbaar

Speel in op populaire 

zoekopdrachten, een toon 

voorspellingen aan de klant.

Meet populaire zoekopdrachten

Door direct ingangen helpt u 

bezoekers naar de juiste 

categorie te navigeren.

Snel navigeren



Prijspsychologie
Neuromarketing toegepast

Onder de € 100,- toont de Best 

practice kortingen in percentages, 

boven de € 100,- in absolute 

getallen. Zo oogt de waarde van 

de korting altijd het grootst.

Korting voordelig weergeven

Voor actieprijzen wordt een dunner 

en kleiner lettertype gebruikt. Zo 

voelt de prijs lager aan.

Lichtere actieprijzen

Geef uw bezoekers dat laatste 

zetje door het tonen van de 

beschikbare voorraad.

Voorraad status

Toon de waarde van uw winkel, 

beter voor conversie.

USP’s zichtbaar



Ga voor een
unieke klantbeleving

Elk thema, ongeacht hoeveel je ervoor betaald, kan functionaliteit 

missen die specifiek vereist is voor jouw bedrijf. Met een maatwerk 

thema bouwen we precies wat jij nodig hebt om jouw webshop een 

succes te maken.

Dit is de kans om voor eens en voor altijd zakelijke problemen op te 

lossen die voorheen veel tijd en moeite hebben gekost.

Maatwerk Storefront



Genereer meer sales 
met uitgebreide filters

Geoptimaliseerde filters

Laat klanten hun gewenste producten in 

milliseconden vinden.

Geavanceerde functies binnen no -time

Breid uw zoekbalk uit met mobiel geoptimaliseerde Full-text 

Search, synoniemen, spellingscontrole, stopwoorden en 

andere functies

Slimme auto suggestie zoekresultaten

Data-gedreven  inzicht in het winkelgedrag van 

je klanten aan de hand van kritische rapporten.

Inzichtelijke analyses en rapporten



Wij zetten een stap 
extra voor resultaat.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Het is belangrijk om een design te 

hebben dat gericht is op de bezoeker en producten. 

Custom design voor elke branche



Een webshop als 
geautomatiseerde 
machine
Wij bieden webwinkels aan die je kan zien 

als een ‘geautomatiseerde machine’ die 

iedere maand (vol automatisch) nieuwe 

klanten oplevert en bestaande klanten 

activeert om nieuwe aankopen te doen. Dit 

maakt je vrij van je business, zodat jij je kan 

focussen op groei.

Ben zichtbaar

Wij optimaliseren het voor zoekmachines, 
goed voor de vindbaarheid

Verwelkom nieuwe bezoeker

Een nieuwe bezoeker komt op de shop.

Product interesse

De bezoeker bekijkt het product.

Klant overweegt een aankoop

Jouw waardepropositie zal de doorslag 
geven!

Gefeliciteerd, nieuwe bestelling 
ontvangen

Ping! Dat is weer een nieuwe 
bestelling
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Zet in op 
gepersonaliseerde 
automatisering
Met Klaviyo maken wij gegevens over jouw 

klanten en hun voorkeuren zichtbaar. 

Hierdoor is het mogelijk gerichte, 

gepersonaliseerde marketing toe te passen. 

Wanneer je deze waardevolle gegevens 

combineert met krachtige automatisering, 

segmentatie en geautomatiseerde 

data-science, is het vormen van bindende 

klantrelaties een fluitje van een cent.

Bedank en verwelkom nieuwe klant

Na de bestellingen ontvangt de klant een 
gepersonaliseerd bericht in zijn/haar inbox.

Ontvang feedback
Vraag of het product voldoet aan de 
verwachtingen.

Activeer met cross-sell & up-sell

Met krachtige aanbevelingen kunnen 
we de klant adviseren en activeren.

Activeer voor een herhaal aankoop

Stimuleer herhaal aankopen voor een 
betere cashflow.

Groei verder met loyale klanten

Echt bouwen aan een goede 
klantrelatie.
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Haal 20% meer omzet!



Wat onze klanten zeggen
REVIEWS

Jordy van Newfive heeft ons super geholpen met 

het bouwen van onze nieuwe Shopify shop. 

Persoonlijke benadering en een snelle reactie op 

alle vragen! Fijne samenwerking!

Machteld Angenendt
Angenendt Tuin & Parkmachines

Nadat de nieuwe webshop live is gegaan zijn we met 

500% gegroeid. Een piek in het aantal verkopen is 

geen probleem meer door de automatiseringen.

Hans Peters
Quotrell Fashion



Verbind alles met de 
webshop

Intergreer er op los

Verbind je webshop met marktplaatsen zoals Bol.com en 

Amazon. Of verkoop je producten via Facebook of Instagram. 

Dat is de kracht van Shopify, het maakt het mogelijk om 

gemakkelijk jouw producten te verkopen en beheer alles via 

de backend van Shopify.

Er zijn veel meer integraties mogelijk. Heb je specifieke 

integratie behoefte? Vraag naar de mogelijkheden.

Specifieke integratie gezocht?



De mogelijkheden zijn 
oneindig.

Geoptimaliseerde navigatie voor mobiele webwinkel. 

USP’s altijd direct zichtbaar bovenaan de pagina. 

Fly-in nieuwsbrief inschrijfveld. 

Sticky header voor eenvoudige navigatie. 

Voorspellende zoekfunctie in de header.

Overzichtelijk megamenu. 

Geoptimaliseerd winkelwagenproductoverzicht. 

Geoptimaliseerde filtering voor mobiel. 

Psychologisch geoptimaliseerde saleprijzen. 

Swipe mogelijkheden voor mobile sliders. Voorraadstatus op de 

productdetailpagina. 

Super snel bestelproces.

Conversie optimalisatie

Direct inzicht in de populairste producten. 

Direct inzicht in de populairste categorieën. 

Direct inzicht in gebruik van product reviews. 

Direct inzicht in de prestaties van conversiefunnels.

Advies rapporten op maat, wat verkoopt goed en of 

minder goed.

Uitgebreide analytics

Integratie en performance

Direct inzicht in de pagespeed score van de site.

Benodigde apps en koppelingen worden vooraf 

geïnstalleerd.

Emails automation om de buying lifecycle te 

verlengen. 



NEWFIVE
Over 

Wij ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren best-in-class 

Shopify websites. Wij zijn Newfive, een team van E-commerce 

experts gevestigd te Nijmegen.

Wij helpen bedrijven met het verbeteren van hun webshop. Een 

migratie naar Shopify is daarvan een belangrijk onderdeel. Door 

het toe te passen van bewezen methoden en strategieën in 

onze basis layout, heb jij de ultieme kick-start van een nieuwe 

website. Maar daar blijft het niet bij... Door slim gebruik te 

maken van email marketing, zal jouw webshop straks volledig 

geautomatiseerd nieuwe en bestaande klanten motiveren om 

een nieuwe aankoop te doen. Brand-loyalty op autopilot.

Jordy Sterk
Oprichter van Newfive



Gevestigd te Nijmegen

Info@newfive.nl

+31 6 219 243 49

Verhoog de winst 
van jouw webshop

Kom in contact en...

Interesse in een gratis strategiegesprek? 

Wij helpen je graag verder!

Ga naar de website

mailto:Info@newfive.nl
https://www.newfive.nl/

