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VAN SELLYOURSTUFFONLINE.NL

shopify kickstart
10 stappenplan - checklist

Deze stappen vind je op de pagina Shopify voor Nederlandse en Belgische webshops uitgeschreven.

STAP 1 - MAAK EEN SHOPIFY ACCOUNT AAN
Maak hier een gratis Shopify account aan.

STAP 2 - EEN SHOPIFY THEMA KIEZEN
Het uiterlijk van je webshop wordt bepaald door de lay-out. 
Kies 1 van de bijna 100 mooie thema’s die de Shopify theme store biedt.

STAP 3 - HET SHOPIFY THEMA VERTALEN
De basis van Shopify is Engelstalig. Ideaal als je een Engelstalige webshop wilt starten, maar wil je 
alles vertalen naar het Nederlands dan kan dat natuurlijk ook.

STAP 4 - SHOPIFY MEERTALIG MAKEN
Als je jouw webshop voor je klanten in meer dan één taal toegankelijk wil maken.

STAP 5 - BETAALMETHODEN KOPPELEN
Schakel als eerste Shopify Payments in, dan zijn iDEAL en creditcards al gekoppeld.

STAP 6 - VERZENDKOSTEN INSTELLEN EN VERZENDDIENSTEN KOPPELEN
Ga goed na hoe en naar waar je gaat verzenden, bepaal de verzendkosten en stel deze in. 

STAP 7 - JE ALGEMENE PAGINA’S MAKEN EN SCHRIJVEN
Zorg dat je alle essentiële, universele pagina’s maakt en dat je teksten converterend zijn.

STAP 8 - JOUW SHOPIFY SHOP VULLEN MET PRODUCTEN
Voer al je producten zorgvuldig in en zorg voor een aantrekkelijke productpagina.

STAP 9 - DOE ALTIJD ZELF EEN PAAR TESTBESTELLINGEN
Laat niets aan het toeval over.

STAP 10 - JE SHOP IS LIVE, WAT NU?
Maar bén je er nu wel echt? Converteert deze shop? Is de inhoud duidelijk genoeg? Komt je klant 
terug? Je hebt nu twee keuzes: zelf aan de slag of met nog wat hulp jouw nieuwe onderneming wereld-
beroemd maken. En precies met die laatste keuze kunnen we jou helpen!

VRAGEN?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Mail even.
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https://sellyourstuffonline.nl/pages/shopify
https://shopify.pxf.io/Vy5KXR
https://sellyourstuffonline.nl/pages/werk-met-ons
mailto:hello@sellyourstuffonline.nl
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GOLDEN TICKET
Wil je eigenlijk dat alles gewoon geregeld wordt? 
Dan ben jij klaar voor een golden ticket;  
hét complete pakket voor de vliegende (door)start 
van jouw onderneming. 

IN A NUTSHELL
•  Branding, logo en brandboard custom voor  

jouw onderneming ontworpen
• Webshop of -site voor jou gebouwd
• 1-op-1 Business coaching
• Alle SYSO tools 1 jaar SYSO VIP

SELL YOUR STUFF ONLINE: 
JOUW GEHEIM VOOR SUCCESVOL ONDERNEMEN!
Ik ben Mariko Naber - branding en online marketing 
specialist voor ondernemers die een succesvolle 
carrière willen maken van hun webshop of online 
onderneming.  Samen met mijn man Mark heb ik 
Loaded ink design agency BNO. Daarnaast runde ik  
10 jaar het populaire sieradenmerk Applepiepieces 
met webshop (nu verkocht). Op basis van deze ken-
nis en ervaring help ik nu andere online ondernemers 
aan meer klanten, meer omzet en meer tijd voor  
zichzelf (balans!). Volgens mij kan iedereen een  
online onderneming of webshop beginnen, maar 
het succesgeheim ligt in de combinatie van een  
steengoede planning, je onderscheiden en je  
eigen marketingmix vinden (die leuk is!). 

Branding is onze oorsprong, daarvoor kun je 
al 20+ jaar bij ons terecht. Benieuwd? Klik hier.

✅ INSPIRERENDE CASESTUDIES VIND JE HIER: SELLYOURSTUFFONLINE.NL/CASESTUDIES

MEER INFORMATIE

OVER ONS

VAN SELLYOURSTUFFONLINE.NL

start je eigen
shopify webshop - checklist

https://www.sellyourstuffonline.nl/branding
https://www.sellyourstuffonline.nl/webshop
https://www.sellyourstuffonline.nl/coaching
https://www.sellyourstuffonline.nl/syso-vip
https://www.sellyourstuffonline.nl/branding
https://www.sellyourstuffonline.nl/casestudies
https://www.sellyourstuffonline.nl/goldenticket
https://www.sellyourstuffonline.nl/over-ons

