
Hoe PlexiDirect uitgroeide tot een van de grootste en meest succesvolle 

leveranciers voor plexiglas schermen op Amazon in Europa.  
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In de zomer van 2020 heeft PlexiDirect contact gezocht met Avensi. De opdracht 

was duidelijk: verover de markt van plexiglas balie- en kantoorschermen op Amazon. 



Omdat de markt op dat moment al redelijk verzadigd en er veel aanbod was, werd 

dit een leuke uitdaging. 



Zowel PlexiDirect als Avensi waren echter bereid hier alles voor te geven om het tot 

een succes te maken.

Introductie
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Onze aanpak

Bij fase 1 werd er antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen: Hoe ziet 
de markt in deze categorie op Amazon er op dit moment uit? Wat zijn de best 
verkopende producten (en merken)? Wat voor informatie geeft de concurrentie vrij 
op de product pagina's? Hoe zien de afbeeldingen van de concurrentie eruit? Waar 
zijn klanten tevreden en ontevreden over? Welke (populaire) zoektermen worden er 
binnen de categorie gebruikt? Op welke zoektermen ranken de verschillende 
producten het hoogst (en waarom)? En wellicht het belangrijkste van alle vragen: 
Hoe kan PlexiDirect zich hierin onderscheiden t.o.v de concurrentie en extra waarde 
bieden? Waar moet nadruk op gelegd worden om dit bij potentiële klanten te 
verduidelijken?



Het in kaart brengen van de markt, concurrentie en belangrijke factoren die tot 
succes kunnen leiden is een van de belangrijkste stappen die is ondernomen om de 
markt te veroveren. Zodra dit allemaal duidelijk en inzichtelijk was, komt stap 2, , het 
implementeren van de onderzochte elementen voor de producten van PlexiDirect.

1 Strategieplanning en marktonderzoek
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Het doel was, makkelijker gezegd dan gedaan, de best verkopende 
producten op Amazon binnen de betreffende categorie te krijgen. Om dit 
voor elkaar te krijgen heeft Avensi de succesformule toegepast. Deze 
formule is het resultaat van 5 jaar onderzoek en verkopen op Amazon door 
onze Amazon specialisten.

Zodra het bekend was welke informatie voor klanten op Amazon belangrijk is en hoe 
PlexiDirect zich kon onderscheiden, was het zaak om een ijzersterke product pagina 
te maken. Hiervoor hebben we:

2 Optimalisering

Nieuwe afbeeldingen laten maken;

Nieuwe titels, productbeschrijvingen, sales bullets gemaakt en 
geoptimaliseerd a.d.h.v. de resultaten uit het marktonderzoek;
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Nieuwe informatie toegevoegd die voor klanten niet zichtbaar is, maar voor 
de zoekmachine van Amazon wel;

Alle velden die Amazon beschikbaar stelt optimaal benut en geoptimaliseerd; 

in deze fase hebben we alle geoptimaliseerde informatie en overige informatie 
klaargemaakt om naar Amazon te sturen. De infrastructuur is gecreëerd om zoveel 
mogelijk automatisch te laten verlopen. De producten werden gelanceerd en waar 
nodig nog aangepast. Een belangrijk onderdeel hiervan waren ook de integratie mbt 
de order import en verwerking hiervan. Dit moest allemaal geautomatiseerd 
worden om handwerk te voorkomen.

3 Lancering

Zodra de producten online stonden en de integraties op orde waren stonden we 
klaar om de verkoop een boost te geven. Verschillende advertenties (zowel 
handmatige als automatische) zijn geactiveerd, coupons zijn geactiveerd en de 
verkoop begon te lopen. Na een verloop van 2-3 weken was er al genoeg data van 
de advertenties verzameld om zowel de advertenties en product pagina's verder te 
optimaliseren. De verkoop via advertenties gaf ons de mogelijk om op pagina 1 van 
de zoekresultaten terecht te komen, waardoor we ook daadwerkelijk zichtbaarheid 
en verkopen konden genereren. In gevolg hiervan zijn de advertenties en product 
pagina's elke week geoptimaliseerd om zo meer relevante zichtbaarheid te 
creëeren.

4 Sales Boost

Kortom, er is speciaal voor Amazon veel optimalisatie werk verricht zodat 
PlexiDirect een ijzersterke product pagina zou krijgen.
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Resultaten

Wat nu?Conclusie

De resultaten van het doorlopen van de succesformule lieten zich duidelijk 
zien. De producten zijn midden augustus 2020 gelanceerd. Eind augustus 
kwamen de eerste verkopen stapsgewijs binnen. Begin september doorliep 
een sterke klim, waarna het eind september explodeerde. De 
achtereenvolgende maanden waren extreem succesvol en PlexiDirect had 
wat het wou: een van de bestverkopende producten van haar categorie op 
Amazon. 

Wat waren de vervolgstappen? 
Uitbreiden naar alle Europese 
marketplaces binnen Amazon en daar 
hetzelfde resultaat behalen. Een 
uitgebreid proces wat nauwe 
samenwerking en kennis vergt. 

De succesformule die in de afgelopen 
5 jaar ontwikkeld is heeft zich duidelijk 
bewezen. De resultaten laten extreme 
omzetstijgingen en vooral het succes 
van Amazon zien.

hanjo@avensi.nl
Mail Hanjo: 

+31639453171
Bel Hanjo: 

Hanjo Nooitgedagt


Amazon Specialist
Wil jij ook jouw omzet zien stijgen

door middel van verkopen op Amazon?
Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.
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