
offline+online
=magic!



• handige omzet+traffic formule
• wat is evergreen content?
• je blogpost laten schrijven door AI
• gratis complete content kalender pdf
•  gratis webshop videotraining
• interessante casestudies
• Shopify webshop + kassasysteem
• over SYSO

handige 
links+ 

downloads!

https://sellyourstuffonline.nl/blogs/news/hoeveel-bezoekers-heeft-een-webshop-nodig-om-er-van-te-kunnen-leven
https://sellyourstuffonline.nl/blogs/news/wat-is-evergreen-content
https://sellyourstuffonline.webinargeek.com/gratis-blogposts-laten-schrijven-door-ai-doe-je-zo
https://sellyourstuffonline.nl/blogs/news/contentkalender-2023
https://campus.sellyourstuffonline.nl/maak-je-webshop-awesome-videotraining
https://sellyourstuffonline.nl/blogs/casestudies
https://sellyourstuffonline.nl/pages/shopify
https://sellyourstuffonline.nl/pages/werk-met-ons


@sellyourstuffonlinenl

wat krijg
je mee

vandaag?
• online + offline is magic omdat...
• 5 tips voor meer magic
• slimme content marketing strategie
• content marketing tips

 = download!



•  je een webshop en/of  
een stenen winkel hebt

•  je graag tijd bespaart
•  je meer zichtbaar wilt zijn
•  je veel meer omzet uit je  

webshop wilt halen

@sellyourstuffonlinenl

je zit
hier goedals...



Mariko Naber
• Zeeland > Scheveningen

• grafisch ontwerper, 1996

• Mark Naber, 1996

• Loaded ink bno, 1997

• Applepiepieces, 2008

• Scott, 2010

• SYSO, 2014



offline+online
=magic!



OFFLINE



onLINE



waarom is
offline+online

magic?



Cross promotie rules!

Online je klanten  
uitnodigen voor 
leuke live events

Offline+online
  is magic want…



Cross promotie rules!

Je haalt online naar 
offline en andersom

Offline+online
  is magic want…



Met een offline  
winkel onderscheid  
je je van de digitale
concurrent 

Offline+online
  is magic want…



Offline lokatie
gebruiken voor het 
maken van content

Zo wordt jouw offline 
plek magisch

Offline+online
  is magic want…



tips voor
zoveel mogelijk

magic
@sellyourstuffonlinenl



@sellyourstuffonlinenl

TIP 1

Alles in dezelfde  
branding

On- en offline moet 
één beleving zijn
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Online onderneming roadmap
de 3 peilers 

1 32

NIEUWSBRIEF - consistent 
nieuwsbrief-systeem met een 
groeiende mailinglist

D
ON- EN OFFLINE HOME BASE
- webshop/website 
- fysieke winkel

B

SOCIAL MEDIA - fungeert 
(zowel organisch als betaald)
als bewegwijzering

E
BLOG - aka het ‘clubhuis’, een 
mooi ingericht en actief blog
met inspirerende blogposts

C

BRANDING
naam, symbool, 
ontwerp, werkwijze 
(een combinatie daarvan)
bedoeld ter identificatie
van een onderneming,
organisatie of persoon. 

Een goede branding
zorgt ervoor dat alle
communicatie en mar-
keting herkenbaar is.
Een goed merk onder-
scheidt zich van de 
concurrentie, straalt
vertrouwen uit en trekt 
de juiste klanten aan.

A

Branding + on- en offline onderneming roadmap
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@sellyourstuffonlinenl

TIP 2

Zie je webshop als een 
tweede vestiging



@sellyourstuffonlinenl

TIP 3

Denk praktisch en  
efficiënt

1 voorraad
1 kassasysteem
1 marketing strategie

!



@sellyourstuffonlinenl

TIP 4

Wees reëel en laat  
de cijfers spreken

Reken altijd terug

!



@sellyourstuffonlinenl

TIP 5

Zorg voor een
consistente content  
marketing strategie  
die bij jou en je 
onderneming past



@sellyourstuffonlinenl

Content marketing?

Op een aantrekkelijke en relevante
manier klanten de helpende hand bieden 
zonder direct je product of dienst aan te 

prijzen. D.m.v. online materiaal als video's, 
blogs en social media posts.



shinyobjectsyndrome
@sellyourstuffonlinenl

Met content marketing 
voorkom je...



@sellyourstuffonlinenl

= 12 blogposts
= 24 nieuwsbrieven
= 156 social posts

jan

jul

apr

okt

feb

aug

mei

nov

mrt

sep

jun

dec

2023
slimme content marketing strategie



@sellyourstuffonlinenl

•  elk jaar = 12 blogposts / 24 nieuwsbrieven
•  jan: nieuw begin / feb: Valentijnsdag /  

april: pasen / mei: moederdag enz.
• denk in evergreen content
• plan social media in met Later of Buffer
• schrijf je blogposts met AI

!

!

content marketing tips



Gebruik een contentkalender!

@sellyourstuffonlinenl



Samenvattend

•  zorg overal voor een eenduidige branding 
voor optimale herkenning

•  gebruik een slimme content marketing  
strategie om zichtbaar te worden en te blijven

•  gebruik een jaarplan om tijdverspilling 
te voorkomen

@sellyourstuffonlinenl



@sellyourstuffonlinenl

Long story short

On- en offline versterken elkaar door en door, 
when done right. Een webshop kost je extra 
tijd, maar kan je ook dubbel zoveel omzet  

opleveren. Gebruik je tijd slim.



Ga naar:  
Sellyourstuffonline.nl/showup
voor alle genoemde handige links en downloads

vragen

!
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content may not be copied and/or used 
without permission from Loaded ink BNO 
and/or Sell your stuff online.
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