25 januari 2021

Online Warenhuis ’s-Hertogenbosch
Doe mee en volg het gratis Webinar!
Beste binnenstad ondernemer,
Al voor Corona was duidelijk dat een online en fysieke winkel elkaar ondersteunen. Maar zeker in deze
tijd is professionele online aanwezigheid van levensbelang is voor winkeliers en horeca-ondernemers. De
afgelopen maanden heeft ondernemersvereniging Hartje Den Bosch daarom gewerkt aan het Online
Warenhuis Den Bosch (OWDB): hét online verkoopplatform voor ondernemers in het centrum van de stad
die, om welke reden dan ook, (nog) geen online verkoop mogelijkheden hebben.
Maar ook voor ondernemers die al wel een eigen online verkoopkanaal hebben, is deelname aan het
OWDB interessant. Want hoe groter je online aanwezigheid, hoe groter de kans op onlineverkoop.
Momenteel bieden zo'n 35 enthousiaste ondernemers ruim 4000 producten aan via het warenhuis. Maar dat
moeten er meer worden, véél meer! Daarom nodigen we je uit om een kijkje te nemen op
www.onlinewarenhuisdenbosch.nl om te zien of ook jij je producten op het warenhuis te koop kunt aanbieden.
We heten je van harte welkom.
Gratis webinar
Om je goed te informeren organiseert Hartje samen met Zupr op dinsdag 9 februari van 19.00 tot 20.00 uur
een webinar over de mogelijkheden van het Online Warenhuis. Je hebt dan ook uitgebreid de mogelijkheid om
vragen te stellen. Wil je deelnemen aan dit webinar dan verzoeken we je dit kenbaar te maken door een email te
sturen naar info@hartje.nu. Je krijgt dan automatisch een link toegestuurd.
Gratis deelname
Het OWDB is een pilotproject opgezet en bekostigd door Hartje, SOCH, de gemeente 's-Hertogenbosch en Zupr.
Deelname tijdens deze periode, die loopt tot oktober 2021, is daarom gratis (normaliter €360,- per jaar). Je mag
oneindig veel producten te koop aanbieden en er worden geen marges ingehouden op de artikelen die je hebt
verkocht. Het enige dat je nodig hebt is een Stripe account om online betalingen mogelijk te maken. De kosten
hiervan zijn €5,- per maand. Producten toevoegen gaat eenvoudig door middel van een App op je smartphone of
middels je PC. Maar we werken ook aan automatische kassakoppelingen. Daarmee gaat het onderhouden van je
pagina volledig geautomatiseerd. Geef aan met welk systeem jij werkt en we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Voorwaarden
Het succes van het platform is mede afhankelijk van het enthousiasme van de deelnemende winkeliers. Daarom
vragen we je:
•

minimaal 20 producten te plaatsen die bezoekers online kunnen kopen.

•

je deelname aan het OWDB actief te promoten via je eigen promotiekanalen zoals nieuwsbrieven en Social
Media.

•

je deelname kenbaar te maken met de gratis raamsticker die je van Hartje krijgt

Bij interesse in, of vragen over, deelname kun je ook een bericht sturen aan info@hartje.nu.
Met vriendelijke groet, Stefan van Ham, Ondernemersvereniging Hartje Den Bosch

