
Zazou is een webshop in hippe kinderkleding met een twist. 

Daarnaast hebben we van een van de merken ook dames-

kleding in ons assortiment.  

Wij richten ons met deze webshop op de fashionable mama en 

gezinnen in het midden- en hoogsegment.  

We voeren verantwoorde kleding met een bite. Van mooie,  

digitale, gedetailleerde natuurprints tot kleding met een retro 

twist. Als het maar bijzonder, van goede kwaliteit èn comfortabel 

 

van Beethovenstraat 30 

5481LK Schijndel 

 

Tel: 073-5478565 

Mob: 06-13071509 

Email: info@zazou.eu 

 

Webshop met hippe kinderkleding, dameskleding en 
accessoires 

Zazou.eu 

Verkoopbrochure 

mailto:info@zazou.eu?subject=Verkoop%20Zazou


De oprichting van Zazou.eu hebben wij niet zelf gedaan. Het concept van de 

website is bedacht door een Nederlands-Frans stel. Nederlandse kleding in 

Frankrijk op de kaart zetten was het idee. Wij hebben ruim 3 jaar geleden  

Zazou.eu overgenomen om het concept verder uit te bouwen en een strategie uit 

te zetten. 

Oprichting Zazou.eu 

Zazou heeft er bewust voor gekozen om kinderkleding op te nemen in het assorti-

ment die net even anders is. Vandaar de slogan ‘ Kids Fashion with a twist ’ . 

Binnen de collectie hebben we de afgelopen jaren een aantal try-outs gehad zoals 

bijvoorbeeld B by Bridget, Brandnew, Another World en nog een paar. Van deze 

merken kunnen we duidelijk aangeven dat die niet passen bij de doelgroep van 

Zazou. De doelgroep van Zazou houdt van kleurrijke comfortabele kleding met 

een twist. Merken zoals 4 FunkyFlavours, Wild en Molo doen het goed bij onze 

bestaande klantenkring. Molo is pas sinds de zomer 2014 aan  de collectie toege-

voegd. Ondanks dat we daar op het gebied van SEO nog genoeg werk te doen 

hebben zien we al goede resultaten bij dit merk. 

Positionering Zazou.eu 

 Verdere groei door snoeien in merken. Insteek is hierbij om in de beste mer-

ken ( maximaal 5 )  verder te investeren en de collectie zo breed en diep 

mogelijk neer te zetten waarbij  een voorkeurspositie ontstaat richting de 

klant vanwege het totale aanbod binnen die merken. 

 Fulfillment in kaart brengen om werkzaamheden te reduceren. 

 Schaalvergroting om tijdsvoordeel te behalen, daarmee marges te vergroten 

en klanttevredenheid nog verder te laten stijgen door langere aanwezigheid 

van alle verkrijgbare maten. Minder nee verkoop in de maten. 

Toekomstbeeld en strategie Zazou.eu 



Informatie backend Zazou 

 Domeinnamen 
 Technische Informatie webwinkel 
 Informatie software 
 Betaalmethodes 

Onderdelen Zazou.eu 

Zazou.eu is onderdeel van Dutch Internet Media, maar Zazou.eu zelf bestaat 

ook weer uit een aantal ‘ takken ’ .  

Zazou.eu is de basis van de magento-webshop en de meest uitgebreide shop.  

Verder zijn er nog een aantal andere webshops die ook aan deze database  

gekoppeld zijn en online zijn: 

 

www.wild-kinderkleding.nl 

www.4funkyflavours-kinderkleding.nl 

www.kids-fashion.co.uk 

www.zazou-enfants.fr 

 

De 2 laatstgenoemde websites zijn geïntegreerd in verband met het buitenland. 

Een Engelstalige en een Franstalige website om ook de buitenlandse markt be-

ter te kunnen bedienen. Deze websites putten uit dezelfde voorraad en hebben 

een zelfde ‘ look and feel ’ . Wel zijn ze volledig in hun eigen taal opgebouwd 

voor de standaard pagina ’ s, zoals bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, 

FAQ, gestandaardiseerde e-mails, contactgegevens, etcetera. Ook producten en 

dergelijke kunnen 3-talig ingevoerd worden. Door gebrek aan tijd gebeurt dat nu 

niet altijd, maar dat weerhoudt buitenlandse klanten er niet van om te bestellen. 

Hier is wel veel groei in te behalen. De  2 eerstgenoemde sites hebben een  

eigen layout en eigen content. Zij putten wel uit dezelfde voorraad, maar zijn 

meer gericht op de niche. 



Overige domeinnamen die geclaimd zijn en nog gekoppeld kunnen worden: 

Www.dutchheroes-kinderkleding.nl  

Www.kidz-art-kinderkleding.nl  

Www.molo-kleding.nl  

Www.zazou.nl ( verwijst door naar Zazou.eu)  

Overige domeinnamen 

Bij hostingleverancier Skyberate draait voor Zazou.eu een Magento Server - 

MVPS 4096, een virtual private server waar geen andere klanten op draaien. 

Specificaties server: 

 4096 MB Geheugen 

 4 CPU cores 

 750 GB dataverkeer 

 100 GB schijfruimte 

 cPanel controlpanel 

 SLA 3 ( ondersteuning van 09.00-17.00 x 5 werkdagen in de week )  

 Backend omgeving  

 ftp account 

 Maximaal 200 email postvakken 

 SSL certificaat 

Technische informatie webshop 



Standaard Magento webshop versie 1.7.0.2 

Standaard pagina ’ s, categorieën, maten, merken en dergelijke zijn in 3 talen  

Doorgevoerd. 

 

Extra Plugins die buiten de standaard om worden ingezet: 

 Onestepcheckout: om invoer te vereenvoudigen en  conversieverhogend 

 Facebook & Twitter Promo: mogelijkheid om via social media korting te krij-

gen bij promoten website 

 Wordpress blog: om blog content toe te voegen 

 Magentobooster: betere inrichting orders en pakbonnen 

 Zopim: chatfuntie 

 Extended Product Grid: om eenvoudig orders te bewerken 

 Mass Product Actions: om acties uit te voeren voor meerdere orders in bulk 

 Myparcel Plugin: nog in te richten 

 Pinterest Rich Products Pins: neemt meer gegevens mee met pinnen ( oa 

prijs )  

 Koongo connector: om zelf export files op te zetten ( bijvoorbeeld voor affi-

liate partners )  

 Sphinx Search: betere zoekfunctionaliteit 

 Nosto: om gerelateerde producten en aanbevolen producten te automatise-

ren 

 Spaarsysteem: ten behoeve van klantenkorting 

 Mobiele versie 

 Ekomi: externe review functionaliteit 

 

 

 

Magento software onderdelen 



Bankoverschrijving 

Klant krijgt na bestelling een automatische mail toegezonden met  

bankgegevens. 

Ideal 

Om de Ideal betalingen op de juiste manier te regelen maken wij gebruik 

van Sisow als provider. Er zijn geen vaste maandelijkse kosten bij deze 

PSP partner. Je betaalt € 0,45 cent per ideal betaling. Eventuele refunds 

kunnen via backend plaatsvinden. 

MisterCash 

Belgische methodiek als Ideal, loopt via Sisow, ook eventuele refunds. 

Kosten € 0,25 vast en 1,8% variabel per geslaagde transactie . 

Sofort Banking 

Duitse methodiek als Ideal, loopt via Sisow, ook eventuele refunds. Kos-

ten € 0,15 vast en 1,% variabel per geslaagde transactie  

Creditcard 

Via Sisow worden Visa en Mastercard geaccepteerd met Atos Wordline 

als gecertificeerde 3D Secure specialist. Refunds ook via Sisow. Kosten € 

0,25 vast en 2,8% variabel per geslaagde transactie  

Klarna  

Achteraf betalen: is geïmplementeerd maar nog niet volledig getest 

Paypal 

Rechtstreeks via Paypal met een backend tot je beschikking. Basiskosten 

€ 0,35 vast en 3,4% variabel per geslaagde transactie. Naarmate je meer 

verkoopt via Paypal wordt het variabele percentage lager. 

 

Betaalmethodes Zazou.eu 



Klantinformatie 

Bij het overzetten van de oude ( OsCommerce ) webshop naar de nieuwe 

( M agento ) webshop hebben we ervoor gekozen om met een schone lei te  

beginnen. Alle bestaande klanten zijn destijds middels een nieuwsbrief  

geïnformeerd dat we geen gegevens mee over zouden nemen. 

 

Sinds mei 2013 is Magento ingezet en zijn we opnieuw begonnen met onze 

klantgegevens in het systeem. Na anderhalf jaar is de status: 

 

 Meer dan 900 geregistreerde klanten  ( er zijn ook niet geregistreerde )  

 Meer dan 1950 geregistreerde bestellingen 

 Nieuwsbriefinschrijvingen Nederland: meer dan 2700  

 Nieuwsbriefinschrijvingen Engels: meer dan 900  

 Nieuwsbriefinschrijvingen Frans: meer dan 490  

 

Social Media: 

 Facebook fans: 1600 

 Twitter volgers:  2145 

 Google plus : 37 volgers en ruim 60.000 weergaven 

 Pinterest: 27 volgers 

 

Klantreviews: 

Lopen via een extern bureau ( Ekomi )  in verband met credibility. 

Totaal 530 reviews, met een gouden score van gemiddeld 9.6 

 

 



Voorraadinformatie 

Inkopen van de voorraad loopt  direct via de leveranciers of via een agent.  

Inkoopwaarde restantvoorraad van oudere collecties ( 2014 en ouder ) ligt op 

ongeveer € 30.000 ex BTW.  

 

Totaal staan er ongeveer 2940 producten online ( inclusief de verschillende 

maatvoeringen ) . 

 

Inkopen van zomer 2015 zijn gedaan. Uitlevering en facturatie daarvan ge-

schiedt in Januari en Februari 2015, alleen het shoptegoed voor zomer 2015 bij 

Lunter Textiel is al voldaan. Inkoopwaarde van zomer 2015 ligt op  

ongeveer € 30.000 ex BTW. 

Gekeken naar de strategie wijziging die we doorgevoerd hebben is deze   

inkoop voor het grootste deel ingezet  op de belangrijkste merken Wild, 4Funky-

Flavours en Molo. Een kleiner deel  is ingezet op  de overige merken Kidz-Art, 

o ’ Chill. 

 

Inkopen voor de winter 2015 zijn nog niet gedaan maar zullen in Januari 2015 

definitief gemaakt moeten worden. 

Samenwerkingen 

 Affiliate4you 

 Flavourites 

 Hippez 

 Kekmama 

 Diverse eenmalige online events 

  



Google Analytics 

Bezoekers Zazou.eu 

Verkeer Zazou.eu 

Het totale verkeer en met name het aandeel ‘ O rganic ’ z ijn enorm toegenomen 

in het afgelopen jaar. 
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Merk aandeel in omzet Zazou.eu 

Aandeel 4FF

Aandeel Wild

Aandeel Molo

Aandeel Kidz-Art

Aandeel Dutch Heroes

Aandeel TDDB

Aandeel Overigen
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Opvallend is dat Molo direct in 2014 een groot aandeel inneemt en duidelijk is 

dat Molo, 4FF en Wild de overhand hebben. 



Omzetgroei Zazou.eu 

omzet2011
2012

2013
2014

Omzetgroei Zazou

omzet

Ondanks de economische crisis hebben wij de afgelopen jaren een flinke omzet-

groei laten zien. Ten opzichte van 2011 hebben we de omzet inmiddels meer 

dan verviervoudigd. 

Omzet aandeel Zazou.eu 
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Waar komt de omzet vandaan ?

Google Direct Beslist.nl Affiliate4you

Facebook Hippez Overigen


