E-COMMERCE IN HET BUITENLAND
VOOR WEBSHOPS

EEN INKIJKJE IN DE LANDEN:
Spanje, Denemarken, Italië en
Zweden
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E-COMMERCE IN SPANJE

E-COMMERCE IN DENEMARKEN

E-COMMERCE IN ITALIË

E-COMMERCE IN ZWEDEN

VOORWOORD
De drempel om internationaal te ondernemen is door
de snelle ontwikkeling van het internet vrijwel
verdwenen. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor
om de producten uit hun assortiment over de grens
aan te bieden. Ook het aantal verkochte producten
van buitenlandse bedrijven neemt constant toe. In
2020 werd een omzet van maar liefst € 757 miljard
behaald binnen de e-commerce sector in Europa. Dat
is een groei van 10% vergeleken met het jaar ervoor!
Deze ontwikkelingen bieden ontzettend veel
mogelijkheden voor bedrijven.
Een goed begin van het internationaliseren is om te
kijken naar de kansen in nieuwe markten. Om je een
beetje te helpen, presenteren wij in deze whitepaper
een overzicht van vier relevante exportlanden voor
Nederlandse bedrijven. De landen die aanbod komen
zijn: Spanje, Denemarken, Italië en Zweden. Je komt
achter relevante gegevens over de bevolking, hun
zoekgedrag en alles over het aankoopproces. Je komt
overzichten met daarin nationale feestdagen, de
meest gebruikte online marktplaatsen en de
populairste branches tegen. Deze informatie geeft een
uniek marktinzicht dat je kan helpen bij het ontdekken
van de exportkansen voor jouw bedrijf!

IQ Leads wil graag ondernemers helpen om
succesvol producten te verkopen in andere
landen. Dit begint allemaal met het bepalen
van een online strategie aan de hand van de
uitkomsten uit een zoekwoordenonderzoek en
een concurrentieanalyse. Er bestaat
bijvoorbeeld een mogelijkheid dat je in Spanje
veel gebruik moet gaan maken van organische
vindbaarheid en dat in Italië potentie ligt op
het gebied van sociale media. Het is wel
belangrijk om je te realiseren dat
internationaal goed gevonden worden tijd kost
en dus ook geld. Het is een proces dat niet van
de één op de andere dag gerealiseerd kan
worden. Great things take time, zo ook binnen
het internationaliseren!
Wij wensen je veel succes toe en staan je bij
vragen graag te woord!

E-COMMERCE
IN SPANJE
Spanje behoort tot de top 10 belangrijkste
handelspartners van Nederland. Echter is de online
marketing wereld in Spanje nog onderontwikkeld.

Om het vertrouwen van Spanjaarden te
winnen is het geven van kleine
cadeautjes een goed idee, zolang het
maar geen dure cadeaus zijn die als
omkoping gezien kunnen worden. Het
vertrouwen van Spaanse klanten kan
gewonnen worden door goede recensies
en aanbevelingen.

Niet alle Spaanse bedrijven hebben een eigen

De Spaanse markt zit vol met kansen en

webshop, laat staan een website. Dat is een grote

mogelijkheden voor Nederlandse

kans voor Nederlandse bedrijven op het gebied van e-

webshops. Om er een succes van te

commerce. Daarnaast heeft Spanje ongeveer 2,5 keer

maken is de beheersing van de Spaanse

zoveel inwoners vergeleken met Nederland. Dit

taal erg belangrijk. Houdt er rekening

maakt Spanje nog aantrekkelijker voor Nederlandse

mee dat iedere regio een andere versie

webshops.

op het Spaans heeft. Zelfs zonder deze

De meest eenvoudige manier om de Spaanse markt
binnen te komen is door producten aan te bieden op
online marktplaatsen. De top online marktplaatsen
die gebruikt worden door de Spanjaarden zijn:
Amazon, AliExpress en El Corte Ingles.
De meest populaire websites in Spanje zijn Google,
YouTube, Facebook, Amazon en Twitter. Dit zijn dan
ook interessante sites waar mogelijkheden kunnen
liggen voor campagnes om klanten te trekken voor
Nederlandse bedrijven in Spanje.

kennis hoef je je niet druk te maken
zolang je maar een tolk inschakeld!

"Lokale culturen in
Spanje zijn zeker een
must om op in te spelen
als buitenlandse webshop
om klanten te bereiken."
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SPANJE STATISTIEKEN
Overzicht
Man/vrouw

Bevolking

Online aankopen

Online omzet

+6,6%

68,5

47,2
miljoen

49,2%

In 2021

50,8%

Miljard in 2020

Bereik
Mobiel aankopen

Internetpenetratie

Social media

40%

93%

van de aankopen

van de bevolking

1) Facebook
2) LinkedIn
3) Pinterest
4) Twitter

Marketing
1) Tekst advertenties
2) Video adverteren
3) Display adverteren

Aankoopproces
Betalingsvoorkeur

Cross-border

53%

19%

met creditcard

van de e-commerce

Betaalmethoden

Marketplaces

1) Creditcards

1) Amazon

2) E-Wallets

2) AliExpress

3) Bankoverschrijvingen

3) El Corte Ingles

DO'S AND DON'TS IN SPANJE

Leer de zakenpartners persoonlijk
kennen

Vraag geen of geen hoge verzendkosten

De meest gebruikte bezorg service is
Correos

Geen uitgebreide retourprocessen

Biedt levering op dezelfde dag of de dag
erna aan

Richt de webshops niet ingewikkeld in

Biedt e-wallets aan als
betalingsmogelijkheid

Niet in het Engels zaken doen

(1) Ondernemersplein, 2022
(2) The Worldbank, 2022
(3) PPRO, 2022

(4) Ecommerce Europe, 2021
(5) Statista, 2022
(6) RetailX, 2021

(7) Ecommercedb, 2022)
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SPANJE
AANDEEL MARKETPLACES
Overige marketplaces
13%

WIST JE DAT?

El Corte Ingles
5%

Maar liefst 45% van
de Spanjaarden,
circa 21 miljoen
Spanjaarden doen
meer dan één keer
per maand online
aankopen.

Amazon
50%

AliExpress
32%

POPULAIRE BRANCHES
AGRIFOOD

CYBERVEILIGHEID

E-MOBILITEIT

KLEDING & FASHION

FIETSEN

AUTOMOTIVE

GEZONDHEIDSZORG

ELECTRONICA & MEDIA

ENERGIE

TIP

SPEELGOED, HOBBY'S & DOE HET ZELF

Geef de Spanjaarden de
optie PayPal als
betaalmogelijkheid.
PayPal is de leider onder
de e-wallet in Spanje en is
verantwoordelijk voor 87%
van de transacties
afkomstig van de e-wallet!

NATIONALE FEESTDAGEN IN SPANJE

Januari

Februari

Nieuwjaarsdag - 01
Driekoningen - 06

Maart/April

Mei

Witte Donderdag

Dag van de Arbeid

Goede Vrijdag

- 01

Juni/Juli

Pasen

Augustus
Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart - 15

September

Oktober
Nationale feestdag
- 12

November
Allerheiligen - 01

December
Dag van de Grondwet
- 06
Maria Onbevlekte
Ontvangenis - 08
Eerste Kerstdag - 25

(10) RVO, 2022
(11) Beleven, z.j.
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E-COMMERCE IN
DENEMARKEN
Denemarken is een klein landje met maar 5,8
miljoen inwoners zou je denken vergeleken met
Spanje, Italië of Zweden. Echter is Denemarken wel
een land waar de e-commerce flink in de

De meeste Denen zijn sterk in het
communiceren in zowel het Engels als
logischerwijs in het Deens. In het
zuiden wordt ook Duits gesproken.
Denen zijn open en makkelijk
toegankelijk als persoon vandaar dat
ze snel overgaan naar de directe taal
in gesprekken.

ontwikkeling zit. Zo hadden zij in 2020 maar liefst

Meer dan 50% van de Denen worden

een e-commerce omzet van bijna 21 miljard bereikt!

beïnvloed door aanbevelingen op

De e-commerce in Denemarken zit dus vol kansen,

sociale media als Facebook, LinkedIn,

ook omdat ze qua shopgedrag best wel op de

Pinterest en Twitter. Reviews en

Nederlandse consument lijken.

aanbevelingen zijn dan ook belangrijke

In Denemarken zijn de meest gebruikte online
marktplaatsen Zalando, Wish en Amazon. Op een
of meerdere van de genoemde marktplaatsen
verkopen als buitenlands bedrijf is een van de
veiligste en makkelijkste manieren om de markt in
Denemarken te betreden.
Denen houden niet van overdreven aanprijzingen
van een product. Dat geeft ze eerder wantrouwen
dan vertrouwen in een product. Denen zijn
betrouwbaar en blijven loyaal zolang er aan de
afspraken gehouden wordt. Het belangrijkste
reclamemedium in Denemarken is de televisie.
Echter neemt de online reclame jaarlijks toe en valt
daar nog een hoop uit te halen.

onderdelen binnen de e-commerce in
Denemarken. Hiernaast zijn reclames en
campagnes met humor en zelfspot
aantrekkelijk voor de Denen.

De overtuiging in
Denemarken: "Doe
maar gewoon, dan
doe je al gek
genoeg.'
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DENEMARKEN STATISTIEKEN
Overzicht
Man/vrouw

Bevolking

5,8
miljoen

49,7%

50,3%

Online aankopen

Online omzet

+9,9%

20,6

In 2021

Miljard in 2020

Social media

Marketing

Bereik
Mobiel aankopen

Internetpenetratie

49%

98%

van de aankopen

van de bevolking

1) Facebook
2) LinkedIn
3) Pinterest
4) Twitter

1) Tekst advertenties
2) Display adverteren
3) Video adverteren

Aankoopproces
Betalingsvoorkeur

Cross-border

52%

23%

met creditcard

van de e-commerce

Betaalmethoden

Marketplaces

1) Creditcard

1) Zalando

2) PayPal

2) Wish

3) Achteraf betalen

3) Amazon

DO'S AND DON'TS IN DENEMARKEN

PostNord is de meest gebruikte
bezorgservice

Richt de webshop niet alleen
maar op laptopgebruikers

Communiceer in het Engels of Deens

Geef geen commentaar op de Deense
cultuur

Geef aanbevelingen op sociale media

Vermijd last minute afspraken

Investeer in een snelle levering van
aankopen

Laat sociale media niet achterwegen
binnen de online marketing

(1) Ondernemersplein, 2022
(2) The Worldbank, 2022
(3) PPRO, 2022

(4) Ecommerce Europe, 2021
(5) Statista, 2022
(6) RetailX, 2021

(7) Ecommercedb, 2022)
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DENEMARKEN
AANDEEL MARKETPLACES
Overige marketplaces
16%

WIST JE DAT?
Iets meer dan de helft
van de Denen doet
maandelijks minimaal 1x
een online aankoop
waarvan 25% van de
internationale aankopen
afkomstig is uit
Duitsland.

Zalando
42%
Amazon
20%

Wish
22%

POPULAIRE BRANCHES

TIP

DUURZAME ENERGIE

FASHION

DUURZAME BOUW

ELEKTRONICA & MEDIA

AGRO & FOOD

ICT

GEZONDHEIDSZORG

DUURZAME MOBILITEIT

WATER

SPEELGOED, HOBBY'S & DOE HET ZELF

Denemarken is een
modern land met
geëmancipeerde
vrouwen. Belangrijk is
dat dat gerespecteerd
wordt binnen
campagnes zowel online
als offline.

NATIONALE FEESTDAGEN IN DENEMARKEN

Januari

Februari

Nieuwjaarsdag - 01

Mei/Juni
Pinksteren

10) RVO, 2022
(11) Beleven, z.j.

Juni
Nationale Dag
- 05

Maart/April

April/Mei

Mei

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Pasen

Grote Biddag

Hemelvaartsdag

Juli/Augustus/
September
Maria Tenhemelopneming - 15

Oktober/
November

December
Kerstmis
- 25 -26
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E-COMMERCE
IN ITALIË
Italië is een land dat over het algemeen eerder
bekend staat om de fysieke winkels dan om de ecommerce. Maar 10% van alle goederen die verkocht
worden in Italië zelf zijn afkomstig van de ecommerce. Dit kan verklaard worden door het feit
dat Italië een van de minst gedigitaliseerde landen
binnen Europa is. Echter zit Italië midden in de
ontwikkelingen van de e-commerce wat veel kansen
brengt naar het land met 3,5 keer zoveel inwoners
dan Nederland!
De meest gebruikte online marktplaatsen in Italië
zijn Amazon en Ebay. Hiernaast wordt er veel
verkocht en aangeboden op diverse lokale online
marktplaatsen. Voor buitenlandse bedrijven is hun
goederen verkopen via online marketplaatsen een
van de gemakkelijkste manieren om de markt te
betreden.
Zakelijke ontmoetingen in Italië zijn formeel waar
iedereen elkaar met zijn of haar titel aanspreekt.
Italianen zijn tijdens vergaderingen netjes en

Italianen staan op voor hun rechten en
als ze het ergens niet mee eens zijn
laten ze dit ook duidelijk merken met
hun temperament. Vermijd hierom
onnodig kritiek geven in gesprekken
met Italianen. Italianen houden van
persoonlijk contact en zijn daarom niet
zo'n grote fan van schriftelijke
communicatie.
Facebook, Pinterest, Twitter en
LinkedIn zijn de sociale media kanalen
die in Italië het meest gebruikt worden.
Via deze kanalen de Italianen bereiken
is dus zeker iets wat meegenomen kan
worden in de e-commerce plannen!

"Italië biedt vele
kansen binnen de ecommerce omdat ze
volop aan het
ontwikkelen zijn"

modern gekleed. Het geven van complimenten is
altijd een pluspunt onder de Italianen.
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ITALIË STATISTIEKEN
Overzicht
Man/vrouw

Bevolking

59,6
miljoen

48,7%

51,3%

Online aankopen

Online omzet

+18,5%

32,4

In 2021

Miljard in 2020

Bereik
Mobiel aankopen

Internetpenetratie

Social media

39%

93%

van de mensen

van de bevolking

1) Facebook
2) LinkedIn
3) Pinterest
4) Twitter

Marketing
1)Tekst advertenties
2) Video adverteren
3) Display adverteren

Aankoopproces
Betalingsvoorkeur

49%

met creditcard

Betaalmethoden

Cross-border

17%
van de e-commerce

Marketplaces

1) E-Wallet

1) Amazon

2) Creditcards

2) Ebay

3) Bankoverschrijving

3) Lokale marketplaces

DO'S AND DON'TS IN ITALIË

Besteed extra aandacht aan het
voorkomen van fraude

Wees niet ongeduldig

De meest bekende bezorgservice is
Bartolini

Verlies het humeur niet

Investeer in een kwaliteitsvolle
winkelervaring

Onderschat het belang van simpel
en veilig winkelen niet

Laat de ander in zijn waarde

Geef aandacht aan wat de klant
verwacht

(1) Ondernemersplein, 2022
(2) The Worldbank, 2022
(3) PPRO, 2022

4) Ecommerce Europe, 2021
(5) Statista, 2022
(6) RetailX, 2021

(7) Ecommercedb, 2022)
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ITALIË
AANDEEL MARKETPLACES
Overige marketplaces
7%

WIST JE DAT?

Facebook
13%

Het alfabet in Italië
heeft maar 21 letters.
De letters j, k, w, x en y
komen niet voor in het
Italiaans! Deze komen
alleen maar terug in
leenwoorden of
sommige regionale
dialecten.

Amazon
38%

Lokale marketplaces
21%

Ebay
21%

POPULAIRE BRANCHES

TIP

CIRCULAIE ECONOMIE

FASHION

DUURZAME MOBILITEIT

ELEKTRONICA & MEDIA

E-COMMERCE

MEUBELS EN APPARATEN

GEZONDHEID

SPEELGOED, HOBBY'S & DOE HET ZELF

WATER

VOEDSEL & PERSOONLIJKE VERZORGING

Italianen behoren tot
het laagste aantal
sociale
mediagebruikers
binnen Europa. Echter
wordt er een groei
verwacht waardoor
inspelen op sociale
media een grote kans
biedt!

NATIONALE FEESTDAGEN IN ITALIË

Januari

Februari

Pasen

Nieuwjaarsdag - 01
Driekoningen - 06

Juni
Nationale Dag 02

Maart/April

Juli

Augustus
Maria Hemelvaart 15

September/
Oktober

April

Mei

Bevrijdingsdag - 25 Dag van de Arbeid
- 01

November

December

Allerheiligen - 01

Maria Onbevlekte
Ontvangenis - 08
Kerst - 25-26

(10) RVO, 2022
(11) Beleven, z.j.
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E-COMMERCE IN
ZWEDEN
Zweden behoort tot een van de meest innovatieve
en welvarende landen ter wereld. De e-commerce
markt is erg belangrijk, vooral internetreclame. De
inzet van internetreclame is op Malta na het hoogst
in Zweden als we kijken naar heel Europa. Zweden
heeft iets minder inwoners dan Nederland namelijk
10,6 miljoen. Deze miljoenen inwoners maken
Zweden interessant voor Nederlandse webshops. De
culturen in Nederland en Zweden komen deels
overeen wat voor een hoop kansen zorgt.

Binnen Zweedse bedrijven heerst er een
horizontale structuur waar status en hiërarchie
nauwelijks voorkomen. Zweden zijn
verantwoordelijk en zelfstandig. Hiernaast willen
ze hun zakenpartners kunnen vertrouwen
vandaar dat werken aan vertrouwen erg
belangrijk is. Ondanks dat Zweden soepel zijn qua
persoonlijkheid verwachten ze wel een
bescheiden houding in combinatie met stijl en
discretie.
Als we iets specifieker inzoomen op de ecommerce valt op hoe belangrijk online marketing
in Zweden is. Er wordt veel gebruik gemaakt van
betaalde reclame op zoekmachines maar ook van

De online marktplaatsen die in Zweden het

sociale media advertenties, rubrieksadvertenties

populairst zijn, zijn Zalando, Amazon en Wish. Door

en contentmarketing. Vooral contentmarketing is

de goederen via een online marktplaats aan te

een vorm die in Zweden steeds meer begint aan te

bieden kan de markt op een gemakkelijke wijze

slaan.

betreden worden. Zweden kopen goederen pas op

"Zweden zijn zowel
trouwe klanten als
betrouwbare
zakenpartners."

het moment dat ze betrouwbaar, duurzaam en veilig
zijn. Vandaar dat de goederen in Zweden vaak door
strenge kwaliteitscontroles heen moeten gaan.
De Zweden kiezen sneller voor online aankopen
doen omdat webshops toegankelijker zijn, een hoop
tijd besparen en door het feit de goederen online
meestal goedkoper zijn.
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ZWEDEN STATISTIEKEN
Overzicht
Man/vrouw

Bevolking

10,6
miljoen

50,1%

49,9%

Online shoppen

Online omzet

+11,6%

11,1

van de bevolking

Miljard in 2020

Social media

Marketing

Bereik
Mobiel aankopen

Internetpenetratie

49%

98%

van de mensen

van de bevolking

1) Tekst advertenties
2) Display adverteren
3) Video adverteren

1) Facebook
2) LinkedIn
3) Pinterest
4) Twitter

Aankoopproces
Betalingsvoorkeur

Cross-border

14%

31%

achteraf betalen

van de e-commerce

Betaalmethoden

Marketplaces

1) Achteraf betalen

1) Zalando

2) Creditcards

2) Amazon

3) PayPal

3) Wish

DO'S AND DON'TS IN ZWEDEN

Adverteer via betaalde reclame op
zoekmachines

Onderschat het belang van
duurzaamheid niet

Live Video Shopping biedt een kans

Wees niet te impulsief

De meest gebruikte bezorg service is
PostNord

Raak niet geïntimideerd door de
grote concurrenten

Investeer in contentmarketing

Wees niet ongeduldig

(1) Ondernemersplein, 2022

(4) Ecommerce Europe, 2021

(2) The Worldbank, 2022

(5) Statista, 2022

(3) PPRO, 2022

(6) RetailX, 2021

(7) Ecommercedb, 2022)
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ZWEDEN
AANDEEL MARKETPLACES
Overige marketplaces
10%

WIST JE DAT?
De Zweden lezen veel
kranten en bladen.
Om te mogen
adverteren in kranten
en bladen moet er
toestemming
verkregen zijn van de
'Swedish Newspaper
Publishers
Assocation'.

Zalando
41%

Wish
22%

Amazon
27%

POPULAIRE BRANCHES
INFRASTRUCTUUR

FASHION

DUURZAME BOUW

ELEKTRONICA & MEDIA

DUURZAME MOBILITEIT

SPEELGOED

GEZONDHEIDSZORG

APPARATEN

CIRCULAIRE ECONOMIE

HOBBY'S & DOE HET ZELF

TIP
Meetbare
resultaten en
cijfers kunnen
ingezet worden
om het
vertrouwen van
klanten in Zweden
te winnen.

NATIONALE FEESTDAGEN IN ZWEDEN

Januari

Februari

Nieuwjaarsdag - 01
Driekoningen - 06

Juni
Nationale Dag- 06

Juli/Augustus

Mei

Mei/Juni

Goede Vrijdag
Pasen

Eerste Mei - 01

Hemelvaartsdag

September/
Oktober

November

Maart/April

Pinksteren

Allerheiligen

December
Kerstmis - 25-26

Midzomer

10) RVO, 2022
(11) Beleven, z.j.
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KLAAR OM TE
INTERNATIONALISEREN?
PLAN GELIJK EEN ADVIESGESPREK IN

Lemelerberg 25
2402 ZN
Alphen aan den Rijn
Nederland
T: +31 (0) 172 421 411
E: info@iq-leads.com
www.iq-leads.nl

