
Funkie House in de 
online wereld
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‘Blue consult, 

where creativity 

meets business’



'Wie is
Funkie
House?’

-Funkie House-

Funkie House



De probleemstelling
Identiteit van Funkie House niet helder 

Identiteit van de klant niet helder

Online aanwezigheid

-De probleemstelling-



Inzicht krĳgen in de kenmerken van de klant. 

-probleemoplossing-

Probleemoplossing
Een sterke identiteit naar voren brengen waarmee
Funkie House zich kan positioneren in de online 
markt. 

Marketingstrategie



‘Een trendzetter op het
gebied van 

mode en lifestyle’



Trends en ontwikkelingen

-Trends en ontwikkelingen-

Social media 

Micro influencers

Mobiel shoppen

Klantervaring



-Trends en ontwikkelingen-

‘Streetwear met een extra touch’
"



-Identiteit Funkie House-

Identiteit Funkie House

SWOT analyse

Golden circle

Concurrentie analyse



-Identiteit Funkie House-



Hoofddoel

-Hoofddoel-

‘Online kanalen inzetten op een manier
 waarmee Funkie House zichtbaarder wordt

 en hierdoor meer (online) verkopen genereren.’



Doelstellingen

-Doelstellingen-

Aantal bezoekers op de website per maand met
30% verhogen. 

Bezoekersaandeel buiten Zuid - Holland vergroten
 met 10%.

Online sales verhogen met 15%. 



-Identiteit klant-

Klantonderzoek

Online klantonderzoek

Offline klantonderzoek



‘Unieke items die je in de grote 
retailwinkels niet zult vinden’



-Identiteit klant-

Vrĳetĳd: muziek en outdoor.

Aankopen bĳ Funkie House: 88% van de mannen en 84% 
van de vrouwen komt voor een specifiek merk. 

De gemiddelde leeftĳd ligt tussen de 15 en 25 jaar. 

68% vrouw en 32% man. 

Funkie House word omschreven als uniek, hip en modieus. 

Opleidingsniveau HBO+.

Identiteit klant



-Identiteit klant-

Winkelgedrag van de klant
84% v.d. mannen en 88% v.d. vrouwen 
komt voor specifieke merken.
 Keuze voor een eigen stĳl waar de 
 consument zich in terugvind.  

Website beoordeling
Gebruiksvriendelĳkheid (score 4 van 5) 
Vormgeving (score 5 van 5) 
Snelheid (score 4 van 5) 
Vindbaarheid (score 4 van 5)
Filtermogelĳkheden (score 2 van 5) 

Identiteit klant



‘It’s not about the product, 
it’s about the  experience’



Concept

-Concept-

Streetwear die niet aangeboden wordt door de 
concurrentie (Scandinavische merken)

Outdoor style

Vrouwen aanspreken

Hiphop - techno cultuur

Leeftĳd 15 - 25 jaar



-Concept uitwerking-

Concept uitwerking
Instagram marketingcampagne

Influencer marketing

Beloning klantloyaliteit

Weboptimalisatie



-Instagram marketingcampagne-

Instagram marketingcampagne
WHY?
-Doelgroep bevind zich op dit kanaal.
-Funkie House heeft hier het grootste bereik.
 
HOW?
-De bepaalde doelgroep benaderen met content 
die aansluit op hun interesses. 

WHAT?
-Advertenties Instagram overzicht/ 
Instagram stories. 



-Campagne uitwerking-

Funkie house - into the woods - fall 2019



-Resultaten-

Resultaten instagram campagne



influencer marketing

-Influencer marketing-

WHY?
-user generated content werkt goed voor 
Funkie House. 
-Draagt bĳ aan nationaal bereik (doel)
-Trend

HOW?
-Unieke kledingstukken koppelen aan representatieve 
gezichten. 

WHAT?
-een influencer marketingcampagne op 
reguliere basis van goede CTA en unieke 
kortingscodes



-Beloning loyaliteit-

Beloning klantloyaliteit
WHY?
Experience/ customization

HOW?
Give something extra

WHAT?
-kortingscodes voor invullen klantonderzoek (9
respondenten hebben inmiddels gebruik gemaakt
van deze unieke codes)
-Puntensysteem online doorvoeren
-Handgeschreven kaartjes
-Kleine gift bĳ bestelling



-Weboptimalisatie-

Weboptimalisatie
WHY?
Feedback op website dankzĳ klantonderzoek

HOW?
Onderscheid creëren tussen mannen en 
vrouwen collecties

WHAT?
Meerdere filter opties op de website aanbieden



-Iteraties-

Iteraties

Onderscheid creëren tussen mannen en 
vrouwen collecties

Vrouwelĳke doelgroep aanspreken door in te 
spelen op de interesses. 



‘perfect numbers like
perfect men are very rare’  

But.....



-Facts-

Facts
41,3% meer websitebezoekers

65,3% meer sales

49% online bezoekers komt niet uit 
Zuid - Holland



-Impact-

impact
Strategische marketingcampagne kennis.

Content planning.

Betere doelgroep kennis. 

Gemiddeld 10% meer websitebezoekers.



-Agendapunten Funkie House-

Agendapunten funkie house

Influencer campagne uitrollen.

Online puntensysteem doorvoeren.

Hotjar toepassen om inzicht te krĳgen in 
website gebruik.




