
Slipperwereld 

Maakt iedere vakantie compleet 



Oprichting 

Eind 2007 is webwinkel www.slipperwereld.nl opgericht 
en vanwege het succes is de zomerse webwinkel al snel 
uitgebreid met een winterse gedeelte, met de naam 
Winter-Wereld (www.winter-wereld.nl). Hierdoor is het 
mogelijk het hele jaar te shoppen voor zowel winterse 
als zomerse producten.  



Feiten & Cijfers 

Volgende slides:  
 
- Omzet online winkelen in Nederland 

- Analytics: bezoekers Slipperwereld 

- Analytics: verkeersbronnen Slipperwereld 

- Zoekwoorden top 10 

- Gemiddelde omzetverdeling in categorieën 



Omzet online winkelen in Nederland 
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Analytics: bezoekers Slipperwereld 
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Analytics: verkeersbronnen 
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Zoekwoorden top 10 
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Assortiment Slipperwereld 

Omzetverdeling in categorieën 

Waterschoenen 

Zwemkleding 

Strandlakens etc 

Spaanse sloffen 

Overig 



Feiten & Cijfers 

Volgende slides: 
 

- Webwinkelpakket 

- Betaalmethoden 

- Achtergrond informatie 

- Contactgegevens Slipperwereld 



Webwinkelpakket 

Strato premium shop:  
- 2 domeinnamen (slipperwereld.nl en slipperwereld.com) 
- E-mailpostvakken: max 200 
- FTP-toegangen: 11 
- MySQL: max 5 
- Livepages: ongelimiteerd 
- Opslag: 4000 mb 

Overige geclaimde domeinnamen: 
www.slipperwereld.be 
www.winter-wereld.nl 
www.winter-wereld.com 
www.slipperwereld.mobi 
 



Betaalmethoden website 

PayPal 
We hebben een account bij PayPal dat gekoppeld is aan het systeem van 
Strato. Uitbetaling van deze gelden kan zelf  worden geregeld door in te 
loggen op het account van PayPal en een overschrijving te doen). Refunds 
kunnen worden gedaan in het online account. 
 
Ideal  
We hebben hiervoor een account bij DocData dat gekoppeld is aan het 
systeem van Strato. Uitbetaling van deze gelden gebeurd 1 keer per week 
achteraf. Refunds kun je zelf  uitvoeren in het online account. 
 
Credit Card 
We hebben hiervoor een account bij Skrill dat gekoppeld is aan het systeem 
van Strato. Uitbetaling van deze gelden kun je zelf  aangeven en doorvoeren 
in het systeem. Refunds kun je zelf  uitvoeren in het online account.  
  



Achtergrond informatie 

Klanten 
Op dit moment staan er 6.500 klanten in het systeem. Deze mensen hebben een 
account aangemaakt op de website. Alle contactgegevens zijn beschikbaar. 
 
Bestellingen 
Op dit moment staan er 5.726 geplaatste bestellingen in het systeem.  
 
Producten 
Er staan op dit moment 1.220 producten online in het systeem. Een deel hiervan 
hebben we op voorraad, een deel hiervan betreft dropshipping.  
 
Voorraad  
Totale inkoopwaarde huidige voorraad: € 4.500,- 
Digitale lijst van inkoop- en verkoopprijzen is beschikbaar 



Achtergrond informatie 

Partijhandel 
2011 betrof  25% van de omzet van Slipperwereld partijhandel business to business. 
2012 betrof  11% van de omzet van Slipperwereld partijhandel business to business. 
 
Nieuwsbrief 
Het aantal inschrijvingen op de normale nieuwsbrief  telt  1.107 mensen en het 
aantal inschrijvingen op de aparte nieuwsbrief  ‘partijhandel’ staat nu op 245 
inschrijvingen.  
 
Social Media volgers 
Twitter Slipperwereld: 1091 volgers 
Facebook Slipperwereld: 375 volgers 
Twitter Winter-wereld: 628 volgers 
Facebook Winter-wereld: 281 volgers 
 
 



Slipperwerld in de media 

Recente plaatsingen: 
 
- Algemeen Dagblad  
- Leeuwarder Courant 
- Meppeler Courant 
- Navenant Magazine 
- Tijdschrift ANWB Reizen 
- Ditjes & Datjes 
- Santé 
- Tijdschrift JIJ & Je Kinderen 
- Tijdschrift OOK 
- Pas Uit Magazine 

Binnenkort in de Media: 
 
- Weekblad Party (mei) 
- ANWB Reizen (mei)  
- Winactie Jongegezinnen.nl (mei)  
- Tijdschrift voor Verzorgenden (mei)  
- Tijdschrift KEK Mama (juni) 
- Tijdschrift Santé (juni) 
- Viva Mama(juni) 

Via ons eigen persbureau Pers-Wereld verzorgen wij plaatsingen in tijdschriften, dagbladen, nieuwsbrieven, fora, blogs en online magazines.  



Contactgegevens Slipperwereld 

E-mail:  
Klantenservice@slipperwereld.nl 

 
 

 
 
 


