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Executive Summary

This document forms the D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies for the Implementation
of the PECOS4SMEs Project (henceforth, “Project”).
Southern Europe SMEs lack the needed knowledge to take advantage of the e-Commerce
potential resulting in Southern Europe lagging within the e-Business area. PECOS4SMEs will
develop a training programme concentrated on the provision of suitable knowledge and tools,
which the SMEs can use to increase cross border eCommerce revenue. This includes changing
sales and marketing strategies and new types of organisation and knowledge about eCommerce technologies in a future world dominated by pervasive Internet.
The promotion of useful e-Commerce strategies for SMEs includes transfer of knowledge and
practices from top performing countries in e-Commerce to lagers thus bridging the cross
border sales gap between Northern and Southern Europe and helping the economic recovery
of the hard hit South. As a consequence of the introduction of new technologies and concepts
facilitating cross border e-Commerce, (e.g. effective link building, search engine user attitudes
etc.), SMEs will make their businesses more profitable and improve their ICT and
methodological competence for interactive and collaborative learning.
The project is co-funded by the Education and Culture DG under the Lifelong Learning
Programme, Leonardo Multilateral projects.

The present document contains information regarding e-Commerce Strategies that facilitate
cross border purchases.

The

present

version

of

the

document

D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies

contains

a

Dutch

translation

of

section

2.2.
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Document Glossary
Term
B2B
B2C
CRM
EFT
PP

Description
Business to Business
Business to Consumer
Customer Relationship Management
Electronic Fund Transfer
Paid placements

SEM

Search Engine Marketing

SEO

Search Engine Optimisation

SET

Secure Electronic Transaction

SME

Small and Medium Sized Enterprises

SSL

Secure Socket Layer
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1 Introduction
1.1 Purpose of D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
The purposes of the current D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies is to identify crossborder e-Commerce strategies for SMEs using as inputs the practices that need to be
transferred as identified in the European Overview report, and the list of Top e-Commerce
Strategies.
The decomposition of these strategies to actions for their implementation will take place in the
context of deliverable D3.4. The strategies will be decomposed into a set of actions (see D3.4)
to allow for a stepwise approach to the adoption of strategy. Following one set of actions, the
SME will quickly achieve a better performance in cross-border e-Commerce which will increase
its appetite for moving to the implementation of the next set of actions to further improve its
cross border sales revenue.
The strategies to be elaborated will correspond to the specific needs of the SMEs as these
were identified in the previous work package and will be made available from the project
website under a creative Common License in order to further improve their sustainability
through their evolution by other contributors.
In this version of D3.3 section 2.2 is translated in Dutch.

1.2 Scope of the project
PECOS4SMEs will develop an innovative training system bringing new types of organisation
and knowledge about e-Commerce technologies and trends and concentrated on transforming
Internet trends into applicable tools for SMEs to change sales and marketing strategies. The
approach to training SMEs is based on their situation (sector, financial capability, educational
background, geographical location, existing infrastructure, etc.). After completion of the
training, SMEs are expected to be able to engage foreign consumers by successfully
implementing e-Commerce strategies designed specifically for them.

1.3 Project Objectives
The specific purpose of the proposed project is the development of e-Commerce oriented
material delivered through a training system targeting solely SMEs and the deriving needs
(e.g. websites friendlier to the foreign consumer, order tracking process, clear dispatch and
return policies, etc.) with respect to effective use of the Internet as a sales channel. This
includes changing sales and marketing strategies and new types of organisation and
knowledge about e-Commerce technologies in a future world dominated by pervasive
Internet.
PECOS4SMEs, in particular, aims to support European SMEs to:
 Raise awareness and interest about cross border e-Commerce.
 Learn more about the risks associated with online payments.
 Learn more about the uses of the Internet as a revenue channel.
 Analyze the knowledge development in the SME and see the strategic perspectives of
this knowledge in the context of the business strategy.
 Integrate e-Commerce in business planning and innovation strategies.
 Get the strategies written down, so they are not just ideas, but an active choice, which
can be communicated and understood by SMEs.
 Get the strategies incorporated in practical procedures that can be constantly updated.
 Be aware of the European cross-border trade legislation and provisions of consumer
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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rights.
An additional goal is to make it easier and less costly for businesses, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs), to do business abroad and to enable consumers to reap the
full benefit of the Single Market. This goal is aligned with the Europe 2020 strategy – launched
on 3 March 2010 (IP/10/225) and with which the Commission is currently tackling bottlenecks
in the Single Market to drive economic recovery.
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2 Cross-Border e-Commerce Strategies
2.1 Current Situation (“As-Is”)
To give an indication of the impact of the Ecommerce on the European Economy, the total
Gross Domestic Product (GDP) of Europe in 2012 is estimated to have reached around €16
trillion, of which the GDP of the EU28 was just over 80 per cent.
Ecommerce Europe estimates the share of the European Internet economy at 3.5%, a
percentage that is set to double by 2016 and to triple by 2020.
The number of jobs created directly and indirectly by the B2C ecommerce sector is estimated
at 2 million in Europe, a figure that will grow with the on-going increase and penetration of
online in society, and the projected growth of (B2C) ecommerce.
According to data received from national ecommerce associations, Ecommerce Europe
estimates the number of B2C websites to have grown to 550,000 at the end of 2012, growing
at a pace of 15 to 20% per year and set to grow even more given the growth foreseen in the
upcoming markets in the South and the East, where B2C ecommerce is rapidly closing the gap
with the more mature markets in North, West, and Central Europe.
Postal and private operators have reaped the fruits of the impressive growth over the past
years of (B2C) ecommerce.
Ecommerce Europe estimates the annual number of B2C parcels sent to customers
domestically and across borders to other (European) countries at 3.5 billion, a number that
will certainly continue to grow with the increase forecasted for B2C ecommerce in Europe.
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Figure 1: 2012 e-Commerce Key data infographic (source: http://www.ecommerce-europe.eu/website/factsfigures/infographics)

Figure 2: European e-Commerce turnover of goods and services (source: Ecommerce Europe 2013)
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2.2 Strategieen om de gewenste situatie te bereiken (“To-Be”)
2.2.1

Ga Mobiel!

Volgens recent onderzoek van Eurostat1 , varieert het percentage huishoudens met internet
toegang binnen de EU lidstaten, van meer dan 90% in Denemarken, Nederland, Luxemburg
en Zweden tot minder dan 55% in Bulgarije, Roemenie en Griekenlamd. In 2012 waren er nog
steeds grote verschillen in breedband adaptatie door huishoudens, met een percentage van
slechts rond de 50% in Bulgarije, Griekenland en Roemenie.
Niettemin vertoonden Bulgarije en Roemenie recentelijk indrukwekkende groei. Het
percentage huishoudens met breedband internet connectie verdubbelde tussen 2010 en 2012.
Tussen 2008 en 2012 werd de grootste groei – meer dan 30% - gemeten in Tsjechie,
Roemenie en Slovenie.
De top-5 Europese landen in termen van internet toegang als een percentage van de
bevolking2 in 2012:

1.
2.
3.
4.
5.

1 IJsland (95%)
Nederland (94%)
Noorwegen (93%)
4. Luxemburg (93%)
Denemarken (92%)

Voor de EU als geheel (EU28) wordt het aantal internet gebruikers geschat op 378 miljoen –
75% van de bevolking. Volgens Ecommerce Europe schattingen bereikte het aantal eshoppers 250 miljoen in Europa als geheel en 195 miljoen in de EU. Dit staat gelijk aan
ongeveer 47% van alle internet gebruikers in Europa en 52% van de internet gebruikers in de
EU.
Volgende Ecommerce Europe groeide mobiele e-commerce (m-commerce) in Europs tot 17
miljard euro in 2012 (5,5% van de totale e-commerce verkopen). Dit aantal zal explosief
toenemen in 2013. Vorig jaar – 2012 – kan worden gezien als het eerste jaar dat mcommerce zich bevestigt als belangrijk kanaal voor e-commerce.
Ecommerce Europe verwacht dat 2013 het jaar zal zijn van de definitieve doorbraak van mcommerce. Het hoge tempo van m-commerce groei ondersteunt de groei van e-commerce in
het algemeen door middel van het omvormen van offline sales naar digitale verkoop voor
consumenten die hun smartphones en tablets gebruiken terwijl zij in fysieke winkels winkelen.

2.2.2

Maak promotie!

Als een e-commerce website niet gepromoot wordt, zullen klanten niet in staat zijn deze te
vinden. Een reeks van gratis en betaalde methoden zijn online tot dit doek aanwezig. De
aanpak kan stapsgewijs zijn als volgt:



Stap 1: Zet Search Engine Optimalization (SEO) in voor uw e-commerce website. SEO maakt het
eenvoudiger voor zoekmachines als Google en Bing om uw websites te vinden. Strooi relevante
keywords door uw website om zoekmachines aan te trekken. Mocht u bijvoorbeeld tweede-hands

1

Source: Ecommerce Europe, 2013

2

Eurostat: Survey on ICT usage in Households and by Individuals - Statistics in Focus 50/2012
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kleding verkopen gebruik dan keywords en frases als “online winkel om te besparen” en “koop
gedragen kleding”. Gebruik niet teveel Flash en Javascript omdat zoekmachines moeite hebben dit
soort content te begrijpen.
Stap 2: Begin een blog over een onderwerp dat relateert aan uw website en houd deze bij. Als u
bijvoorbeeld DVDs verkoopt op uw website schrijf dan een blog over nieuw uitgegeven DVDs. Link
uw blog en uw website aan elkaar zodat bezoekers van uw blog mogelijk ook uw website zullen
zoeken.
Stap 3: Vind forums met onderwerpen verwant aan uw e-commerce site. Gebruik uw website URL
in uw forum handtekening indien dit is toegestaan. Neem geregeld deel aan discussies op de
foums. Leer andere deelnemers kennen en laat hen weten dat uw website bestaat.
Stap 4: Als uw webshop een fysieke lokatie heeft: voeg uw website toe aan Google Places en aan
andere directories. Google Places werkt het best om lokale klanten aan te trekken.
Stap 5: Zoek websites met thema’s die verwant zijn aan uw website. Vraag dan aan de eigenaren
of zij genegen zijn naar uw shop te linken. Doe hetzelfde andersom.
Stap 6: Gebruik sociale netwerken zoals Facebook en Twitter om uw e-shop met anderen te delen.
Maak een Facebook pagina voor uw shop aan en moedig klanten aan fan te worden. Gebruik
Twitter om over uw kortingen, speciale aanbiedingen en nieuwtjes over uw site te berichten.
Stap 7: Maak visitekaartjes en folders met daarop de URL van uw shop en deel deze uit wanneer
dit gepast is.
Stap 8: Vraag bestaande klanten om hun vrienden over uw site te vertellen. Beloof in ruil daarvoor
kortingen voor een toekomstige aankoop aan.
Stap 9: Koop Pay-Per-Click (PPC) advertenties in. Deze doelgerichte advertenties worden getoond
in zoekresultaten. Dit soort reclame is effectief maar vaak ook duur.

2.2.3 Bereik C-commerce!
C-commerce is klantgerichte e-commerce en kan worden bereikt in vier stappen volgens een recent
Accenture onderzoek:
1. Neem het gezichtspunt van de klant aan. De enige manier om klanten goed te bedienen is door
hun drijfveren en verwachtingen te kennen en dan op grond daarvan zakelijke beslissingen te
maken. Door tegemoet te komen aan klant behoeften, of nog beter: deze te overtreffen, zal uw
omzet omhoog gaan. Door deze regel na te volgen kunnen bedrijven een grote stap zetten in het
synchroniseren van al hun B2B, B2C en multichannel marketing strategieen.
2. Neem een nieuw organisatorisch raamwerk aan. Ontzuil uw organisatie en maak een raamwerk
voor een integrale kanaal beleving door een nieuwe organisatorische blauwdruk in te voeren met
input uit de gehele industrie. Een reeks van stafleden dient deel te nemen aan deze
samenwerkende ronde tafel – denk aan de CMO, CIO, CSO – om een gestroomlijnde c-commerce
klant benadering te creeren zonder hindernissen. Deze benadering helpt tevens te voorkomen dat
kanalen elkaar kanibaliseren of strijden om dezelfde klanten. Deze nieuwe benadering is uitdagend
en heeft mogelijk een cultuuromslag in de organisaie nodig, maar het is essentieel dat iedereen die
belang heeft bij deze benadering gehoord qordt.
3. Gebruik technologie: bedrijven dienen zich te richten op het ontwikkelen van een geintegreerd
digitaal platform dat goed begrepen en gebruikt wordt door de gehele organisatie dwars door het
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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merk en de geografische afdelingen heen. Het platform dient schaalbaar te zijn en aanpasbaar aan
de groei van het bedrijf en aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Het platform moet
voortdurend getest worden om innovatie voort te laten duren. Analytics is ook een sleutel element
als het gaat om de ontwikkeling van IT en commerciele strategieen, aangezien de inzichten die
onttrokken worden aan de analyse van consumenten data meerdere afdelingen kunnen
ondersteunen – van sales en marketing totaan de aanvoer keten. Analytics helpt geinformeerde
beslisingen te maken die toekomstigw omzet posiief kunnen beinvloeden.
4. Ondersteun externe relaties met uw klanten: wees betrokken bij externe kanalen (partners,
affiliates en franchisehouders) die uw produkten of diensten verkopen als aanvullende manier om
een gestroomlijnde, eenvoudige, positieve winkelervaring zonder barrieres voor uw klanten
mogelijk te maken. Dit kan worden gedaan op diverse manieren. Bijvoorbeeld kunt u produkt
informatie delen met belangrijke verkooppartners om op hun sites te gebruiken. Dit maakt kopen
eenvoudiger. Bied voor klanten die niet onmiddellijk kopen promoties en coupons aan die bij de
verkopers in te wisselen zijn.
Als de commerciele strategie van een bedrijf niet voldoet aan de verwachtingen van klanten,
kan het bedrijf een lagere loyaliteit, omzetdaling en negatieve commentaren op sociale media
verwachten die in een domino-effect andere klanten kunnen raken en hun toekomstige
aankoopbeslissingen negatief kunnen beinvloeden. Om een concureentie voordeel te behalen
en meer waarde voor de klant te creeeren, moeten bedrijven een verkoopstrategie te
ontwikkelen die zich richt op klantgedrag dwars door alle kanalen heen en die schaalbaar kan
worden ingezet.

2.2.4 Bezorgen!
Internationale bezorgdiensten die buitenlandse markten buiten het eigen land openen, worden gezien als
de heilige graal omdat in een situatie van recessie toch goede omzetten behaald kunnen worden. De
meeste retailers, groot en klein, bieden een vorm van internationale verzending van hun produkten aan.
Nu e-winkeliers meer sophisticated worden en nieuwe hybride internationale bezorgsystemen
toegankelijk worden (lage kosten, volledige tracking) is een grote stijging in intercontinentale e-commerce
te verwaxchten.
Een andere interessante ontwikkeling is de opkomst van bezorgkluisjes. Klanten nu veel later op de dag
een bestelling plaatsen die zij de volgende dag ontvangen. Er komen zelfs steeds meer bezorgopties voor
de dag van bestelling.
Het gemak om te weten wanneer een bezorging wordt gedaan, wordt steeds belangrijker. Zaterdag
bezorg-opties worden steeds vaker aangeboden.
Bezorging de volgende dag is een optie die door de meerderheid van sites wordt aangeboden als reactie
op de vraag naar snelle gratificatie. Tegelijk testen steeds meer retailers de marktbehoefte aan bezorging
op dezelfde dag.
Concreet tegemoet komen aan verwachtingen en het maximaliseren van de kansen op een succesvolle
bezorging is een win-win situatie voor de klant en de verkoper.
Enkele belangrijke punten om rekening mee te houden met betrekking tot bezorging:
 Bied bezorging over de grens aan
 Houd de bezorgkosten betaalbaar
 Wees duidelijk over de bezorgkosten
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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Zorg voor een werkend betaalsysteem
Wees flexibel
Wees helder over waar en wanneer u bezorgt
Houd u aan uw bezorg beloften
Denk aan retourvoorwaarden en terug storen van betalingen
Vergroot uw klantenservice
Ondersteun adress capture

2.2.5 Bescherm!
Het EU cyberveilighid agentschap ENISA (het European Network and Information Security Agency) heeft
een white paper over veilig online winkelen uitgegeven. De paper analyseert het online winkelen proces en
geeft waarschuwingen af over de risico’s en bedreigingen. Het biedt diverse tegenmaatregelen aan en
geeft richtlijnen voor consumenten in de vorm van “5 gouden regels” hoe veilig online te winkelen. De
paper bevat tevens een uitgebreide checklist voor de online verkoper hoe veilig online te verkopen. Terwijl
veel burgers het vettrouwen missen om online aankopen te doen, verhoogt dit paper het bewustzijn over
werkelijke risico’s en hoe deze e vermijden.
De paper concludeert dat online shoppen voort zal gaan een groeiende online trend te zijn. De grootste
barriere is echter de angst voor mogelijke fraude en voor identiteitsdiefstal. Die angst weerhoudt
miljoenen consumenten ervan produkten of diensten online te kopen. Volgens de paper had ongeveer een
derde van de consumenten die het internet nog niet hebben gebruikt om iets te kopen hun zorgen over de
veiligheid van online betalen. Nog eens dertig procent heeft zorgen over privacy en vertrouwen.
Vertrouwen en veiligheid is een van de zes onderwerpen is van de Digital Agenda for Europe. De angst
zoals gesignaleerd in de paper bevest dat dit onderwerp een grote bariere is voor een grotere online
economie.
De paper geeft een uitvoerig overzicht van de definitie, de geschiedenis, de blangrijkste onderliggende
factoren en trends in online winkelen. Het kijkt ook naar de banken betalingsindustrie, de onderliggende
internet infrastructuur diensten en online kosten den fraude.
De vijf gouden regels voor consumenten omvatten de volgende punten:
1. Tips hoe fraudulerende sites te vermijden
2. Hoe de eigen data te beschermen tijdens het online winkelen
3. Tips voor veilige transacties tijdens het doen van online betalingen
4. Overzicht van wetgeving die de online consument beschermt
5. Hoe om te gaan met de afronding van verkopen
Het is essentieel voor verkopers die over de grens verjopen om op de hoogte te zijn van de mest recente
regelgeving die consumenten transacties reguleert en hun klanten op de hoogte te stellen hoe zij aan de
regelgeving voldoen en hoe zij hun klanten data beschermen.

2.2.6 Aandacht voor details!
Aandacht voor details heeft betrekking op de algehele service cie geleverd sordt en kan specifieke
bezorgopties en communicatie opties omvatten.
D3.3 - Cross-Border e-Commerce Strategies
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Bezorg flexibiliteit
Veel verkopers testen nog steeds de gevolgen uit van het verhogen of verlagen van bezorgkosten in een
markt concurrenten elkaars wijzigingen overnemen. De stndaardbezorging doet het goed en ordt over het
algemeen beschouwd als een element waarop kortingen kunnen worden aangeboden als onderdeel van
een promotie activiteit om een direkte aankoop te stimuleren of de grootte van de inhoud van een
winkelwagentje te beinvloeden.


Het kan van consumenten verwacht worden te betalen voor het gemak te weten
wanneer en produkt precies bezorgd wordt, in het bijzonder voor zaterdag
bezorgingen.

Communicatie
Er is een algemene daling in het publiceren van email contact adressen en telefoonnummers om
informatie in te winnen over produkten en diensten. Dit is mogelijk minder noodzakelijk nu consumenten
steeds vertrouwder raken met e-commerce. Alarmerend is echter dat antwoorden per email aan
consumenten in het algemeen meer dan 24 uur duren en dat vele verzoeken gtot informatie helemaal niet
beantwoord worden.
MKB-ers moeten op het volgende letten:
 Klantenservice telefoon lijnen
 Twitter om informatievrzoeken met een @-teken te monitoren en te beantwoorden
 Tekstberichten om bezorgdetails door te geven aan de klant en de optie te bieden de
bezorgingstijden te verschuiven

2.2.7 Analyseer uw data!
Gebruik analytics instrumenten om uw verkregen klanten data te analyseren om zo omzet en groei te
vergroten. De eerste stap in dit proces is om e-commerce KPI’s vast te stellen die gemonitord dienen te
worden, zoals:
 Aantal unieke bezoekers
 Tale bezoeken
 Pagina views
 Nieuwe bezoekers
 Nieuwe klanten
 Totaal aantal bestellingen per dag, week, maand
 Hoeveelheid tijd gespendeerd op de site
 Aantal pagina views per bezoek
 Percentage dat de checkout verlaat
 Percentage dat het winkelwagentje achrerlaat
 Aantal terugkerende bezoekers
 Brutto marge
 Aantalopenstaande klantenservice items
 Pay-per-click kosten per acquisitie
 Pay-per-click conversie ratio
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Gemidddelde waarde van een bestelling
Aantal Facebook “talking about this” en nieuwe likes
Aantal Twitter retweets en nieuwe volgers
Amazon beoordelingen, antwoordtijd, orderverwerkingstijd, openstaande items
Email open, klik en converskie ratio’s
Verwijzers: percentages uit zoeken, directe marketing, email, pay-per-click relames en andere
bronnen

2.2.7.1 Monitoren

Als er geen centraal overzichtspaneel beschikbaar is om de gekozen KPI’s te volgen – dit vereist meestal
een duurder, meer gerintegreerd systeem, dan kunnen KPI’s getrokken worden uit meerdere monitoring
instrumenten en overzichtspanelen naar een wekelijkse of maandelijkse spreadsheet. Dit geeft
momentopnames tegenover historische resultaren die seizoensinvloeden aangeven en aangeven wanneer
ingregrepen moet worden omdat KPI’s afwijken van hun gebruikelijke waarden.
2.2.7.2 Pieken en dalen
KPI’s zijn tevens nuttig om normale cycli te checken. Een simpel voorbeeld: als er een plotselinge stijging
plaats vint van nieuwe klanten zonder een duidelijk aanwijsbare reden dan is het nuttig te kijken naar
sociale media activiteit of de verwijzers KPI’s om nieuwe bronnen te identificeren. Misschien is de “talking
about you” hoger vanege een nieuw produkt waarover wordt gepraat. Op een zelfde manier is het nuttig
naar KPI’s te kijken als brutto marges plots dalen. Mogelijk zijn e kosten van de produkten die u verkoopt
plots omhoog gegaan. Mogelijk maken meer klanten gebruik van een gratis bezorgoptie.
Het gebruik van overzichtspanelen om KPI’s te monitoren, is kortom belangrijk.
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