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Trademart bestaat dit jaar 45 jaar. Het 

grootste deel van deze tijd waren we een 

puur fysiek ontmoetingsplatform. Maar het 

retaillandschap is constant in beweging.  

Tijd dus om de krijtlijnen opnieuw uit  

te tekenen.

Het aankoopgedrag van consumenten 

verandert. Meer en meer zijn ze op zoek naar 

relevantie, naar beleving en gebruiksgemak. 

Als consumenten veranderen, moet de 

achterliggende waardeketen ook mee 

evolueren. Dat heeft een rechtstreekse 

impact op de volledige sector en dus ook  

op Trademart. 

HET RETAILLANDSCHAP
IS CONSTANT IN

VERANDERING  
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In 2019 begonnen we met de herpositionering 

van Trademart. Puur fysieke showrooms 

verhuren is niet langer het juiste business

model, we moesten mee evolueren. 

We zitten op het kruispunt tussen retailers en 

groothandelaars, dat kan tellen als unieke 

marktpositie. We hebben een groot aanbod 

waardoor we veel retailers kunnen bereiken 

en houden tegelijkertijd een vinger aan de 

pols bij alles wat beweegt op de markt. 

Toch moeten we onze expertise nog meer 

in dienst stellen van de markt.  

Deze herpositionering resulteerde in een plan 

gebaseerd op vier pijlers:

 

1. Door te investeren in ons gebouw, het 

fysieke centrum, zetten we in op een 

betere beleving en gebruiksgemak.  

Onze evenementen trekken retailers aan 

en inspireren hen.

2. We vormen onszelf om tot een incubator, 

een facilitator binnen de markt.

3. We helpen retailers om zichzelf heruit 

te vinden door hen de nodige kennis  

aan te bieden.

4. We zetten in op de digitalisering van 

Trademart. Een digitaal team brengt de 

nodige expertise aan om Trademart naar 

het volgende niveau te tillen.

 

Ons doel is om Trademart terug op de kaart 

te zetten als ontmoetingsplaats tusssen 

retailers en groothandel. We willen een 

facilitator zijn voor en door de sector. En  

het digitale luik speelt hierin de hoofdrol.

SAMEN HELPEN WE

RETAIL VOORUIT  

Moving retail forward.  
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Binnen de retailsector is een duidelijke shift 

bezig naar digitaal, die vierde pijler van 

onze herpositionering speelt dus een heel 

belangrijke rol. 

De COVID19pandemie heeft de digitale 

evolutie versneld. Groothandelaars die niet 

mee op de digitale trein stappen, verliezen dus 

business aan hun online actieve concurrenten.

DE TIJD IS ER RIJP VOOR  

MEER ONLINE 

GROOTHANDEL IN 

TWEEDE HELFT 2020 

+50%

GEBRUIKT TIJDENS 

HET INKOOPPROCES 

HUN SMARTPHONE 

80%

IS VAN PLAN OM 

MEER TE INVESTEREN 

IN ECOMMERCE

64%

Bron: Mc Kinsey – Joor, Weidert Group, Magento Commerce, Digital Commerce 360.

intro 6



Bij dergelijke evoluties begint iedereen eerst 

met zijn eigen middelen en mogelijkheden 

een (in dit geval digitale) oplossing te zoeken. 

Grotere spelers kunnen hierdoor sneller op 

de bal spelen dan kleinere. Maar net als in 

vele andere sectoren, alsook in de fysieke 

business, zien we een evolutie van ‘ieder 

op zijn eiland’ naar een platformeconomie: 

samen bereiken we meer.

Sinds 2019 schieten e-commerceplatformen 

voor B2B-retail als paddenstoelen uit  

de grond. Digitale toepassingen spelen  

in op deze behoeftes en groeien snel. 

Zoeken, kiezen, bestellen en betalen, 

allemaal binnen een sessie, dat is het ultieme 

doel. In essentie zijn deze platformen pure 

webshops, die zich richten op het vinden en 

aankopen van producten. Er is weinig tot 

geen ruimte voor de beleving en het verhaal 

van het merk. Dat kan beter.

 

De verschillen tussen deze platformen zijn 

klein, ze variëren in de segmenten die ze 

bespelen, in salesaanpak of in reikwijdte. 

Maar allemaal hebben ze een ding gemeen: 

ze focussen op het transactionele stuk van 

het B2Baankoopproces. Ze trekken de 

principes van de B2Cecommerce,  

die gericht zijn op een snelle transactie, 

gewoon door.

SAMEN STERK 

E-COMMERCE-
PLATFORMEN VOOR
B2B-RETAIL 

ZOEKEN KIEZEN BESTELLEN BETALEN

Er is weinig ruimte voor 
de beleving en het 
verhaal van het merk.  
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Als Trademart vinden wij dat dit beter kan. 

We kennen de markt door en door en weten 

dat B2Bretail niet zo werkt. 

Retailgroothandel gaat over beleving, over 

geïnspireerd worden door de nieuwste trends 

voor het volgende seizoen. Het fysieke aspect 

speelt hierbij ook een rol. Zelfs in coronatijden 

is het product kunnen zien en aanvoelen 

voor je een bestelling plaatst, nog altijd een 

essentiële stap in het aankoopproces.

Het inkoopproces in retail begint immers  

veel vroeger dan waar de meeste platformen 

op inspelen.

1.  Inkopers zijn steeds op zoek naar nieuwe 

‘hot topic’-producten. Ze willen mee zijn 

met de laatste trends.

2.  Daarna gaan ze op onderzoek uit. Wat is 

het product en past dit bij hun winkel?

3.  Voor het product wordt besteld, willen 

inkopers het ook kunnen zien en voelen, 

dat kan perfect in onze showrooms. 

4.  Daarna volgt pas het transactionele luik.  

WIJ KUNNEN HET BETER  

INKOOPPROCES:

MEE MET DE TRENDS  

Inkopers willen 
het product kunnen 

zien en voelen.  
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Wij geloven dat er nood is aan een  

oplossing op maat van, maar vooral ook 

door de B2Bgroothandelmarkt. 

 

Een platform dat ... 

•  ... inkopers inspireert en helpt om de juiste 

producten voor hun winkel te vinden. 

•  ... het bereik van merken en agenten 

vergroot vanuit hun eigen kracht.

•  ... inkopers en verkopers met elkaar in 

contact brengt en hun verkoopsproces 

ondersteunt.

•  ... het fysieke aspect versterkt door 

digitaal te gaan waar het kan en de 

koppeling naar het fysieke maakt waar 

het moet. 

•  ... merken en agenten de tools biedt 

om beter en makkelijker hun business 

te runnen. 

•  ... alle vormen van distributie ondersteunt 

en alle actoren een plaats geeft.

UNIEK E-COMMERCE-
PLATFORM VOOR

B2B-GROOTHANDEL  
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Vandaag stellen we je met trots Trademart 

Digital voor. Dit platform bestaat uit vijf pijlers 

waarmee we aan een ervaring willen bouwen 

die het volledige inkoopproces beslaat.

1.  Een inspiratiebron. We zetten de laatste 

trends in de kijker om het koopgedrag 

te sturen en het bereik van merken en 

agenten te vergroten. 

2.  Een stateoftheart online shopping-

ervaring, voor en door de B2Bmarkt,  

om klanten het gebruiksgemak te bieden 

dat ze zoeken. 

3.  Een omnichannelervaring waarin het 

digitale het fysieke aspect versterkt. 

4.  Een set aan tools om jouw showroom 

te beheren, jouw klanten een echte 

omnichannelervaring te bieden en 

jouw business te upgraden. 

5.  Ondersteuning van ons doorheen  

heel het proces. 

ONZE OPLOSSING:

TRADEMART DIGITAL  

INSPIRATIONELE 

CONTENT  

NAADLOZE 

SHOPPINGERVARING   

OMNICHANNEL

ERVARING   

PROFESSIONELE 

TOOLS    

SUPPORT & SERVICES     
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Het retaillandschap is een zeer concur-

rentieel terrein. Hoe hoger je als merk of 

exposant boven het maaiveld uitsteekt, hoe 

meer kans je maakt om de retailer voor jouw 

producten te interesseren. Maar hoe doe je 

dat? Met inspirationele content natuurlijk.

Door retailers continu te voeden met de 

laatste trends in de markt, nieuwe inzichten 

en expertise, kunnen we op een consistente 

manier waarde leveren aan onze eindklant. 

Als we hen kunnen inspireren, entertainen en 

laten bijleren, gaan we voor hen problemen 

oplossen en bouwen we een betrouwbaar 

partnerschap met hen op. 

 

CONTENT IS KONING  

Kwalitatieve 
content trekt 
geïnteresseerde 
retailers aan.  
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Kwalitatieve, inspirerende content over 

relevante onderwerpen, verspreid over 

gesegmenteerde kanalen heeft heel  

wat voordelen.

•  Het trekt meer geïnteresseerde retailers 

aan. De eerste pagina van Google 

zorgt voor 90% van alle online trafiek. 

Kwalitatieve content, gericht op specifieke 

doelgroepen, zorgt voor een hogere 

ranking en dus meer bezoekers.

•  Het stuurt het aankoopgedrag van de 

retailers door vroeg in het proces op hun 

radar te komen en hen advies te verlenen.

•  Het verhoogt de conversie. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat de conversieratio’s 

tot 6x hoger liggen voor merken die 

waardevolle content aanbieden.

•  Het bouwt een imago van betrouwbare 

partner op. Wanneer je relevante 

inzichten aanbiedt, gaan klanten waarde 

hechten aan je mening en zien ze je als 

een autoriteit in je vakgebied. 

•  Het vergroot je klantenbinding en zorgt 

voor terugkerende bezoeken.

Met deze authentieke inzichten helpen we 

de retailers om de juiste keuzes te maken 

in hun aankoopproces. En we verspreiden 

onze boodschappen via de kanalen die zij 

gebruiken.

WAAROM CONTENT
INTEGREREN IN HET

VERKOOPSPROCES?   
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Bij Trademart Digital staat een intuïtieve, 

state-of-the-art-shoppingervaring 

centraal. We gaan immers rechtstreeks 

de concurrentie aan met de andere 

marktspelers. Zo zullen we het gebruiks-

gemak van andere grote pionnen, zoals 

Amazon bijvoorbeeld, moeten toepassen  

op de groothandel.

Maar dit wil niet zeggen dat we alle principes 

ervan moeten overnemen. Trademart Digital 

is geen webshop, wel een marktplaats. Het 

digitale equivalent van Trademart Brussels 

wil een ontmoetingsplek zijn waar merken en 

retailers kunnen samenkomen en online zaken 

kunnen doen.

Hiervoor hebben we een platform nodig dat 

op de leest van deze business geschoeid is. 

MarketTime bleek voor ons de ideale partner. 

GEEN WEBSHOP, MAAR

EEN MARKTPLAATS  

Trademart 
Digital wil een 
ontmoetingsplek 
zijn voor merken  
en retailers.  
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Trademart Digital baseert zich op 

MarketTime, een platform met 15 jaar 

ervaring in de groothandelmarkt. Het bevat 

alle kenmerken die nodig zijn voor een 

moderne online shoppingervaring in de retail. 

Het houdt rekening met de specifieke 

distributiemodellen van deze sector en geeft 

agentschappen en merken de tools om  

hun online en offline verkoop maximaal  

te faciliteren. 

EEN BEWEZEN FORMULE  

2.100 merken

1,2 M+ producten

10.000 dagelijkse 

bestellingen 

300 sales

agentschappen

3.100 salesmensen

1,6 M jaarlijkse 

bestellingen

160.000 inkopers

9 industrieën

1 beveiligd platform

15 jaar ervaring

80+ medewerkers

Gebouwd door 

groothandelaars 
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Dit betekent het ecommerceplatform 

Trademart Digital voor jou:

•  Steeds wijzigende homepagina met 

informatie aangepast aan jouw interesses 

en bestellingen. Met extra informatie over 

trends, events, shows, … 

EEN GREEP 

UIT HET AANBOD  
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•  Profielpagina per merk gekoppeld aan 

producten, catalogi en andere digitale 

assets, promoties, …
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•   Krachtige productzoekfunctie voor het

 zoeken op merknaam, categorie, thema,

 trefwoord, kleur en maat.

•  Visualiseer je producten door onbeperkt

 foto’s toe te voegen. Ook een 360°view

 is mogelijk.
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•  Dankzij de uitgebreide productdetails voeg 

je alle specificaties toe van de producten.

•  Het is mogelijk om hetzelfde model in 

verschillende kleuren te bestellen met  

een klik.

•  Gerelateerde producten en merken 

stimuleren cross-selling.

•  Gepersonaliseerde prijs- en 

promotiestrategie zodat je kortingen 

kan toevoegen of verschillende prijzen 

kan hanteren voor verschillende 

consumentengroepen, … 
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•  Gecontroleerde toegang voor de retailers 

door Trademart en het agentschap of merk. 

Het is ook mogelijk om voor verschillende 

retailers specifieke productdetails open 

te zetten of net te verbergen.

•  Digitale catalogi kunnen omgevormd 

worden tot een interactief geheel met 

mogelijkheid tot doorklikken op het 

platform.

•  Andere digitale toepassingen zoals 

productsheets, video’s, trainingen en 

handleidingen.

•  Verschillende distributiemogelijkheden voor 

het verdelen van goederen: on collection, 

NOOS, cash & carry.

•  Bestellen zonder zorgen: slechts een login 

nodig om verschillende bestellingen  

te plaatsen bij verschillende merken. 

•  Mogelijkheid om rechtstreeks met het merk 

in kwestie te communiceren.
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Het kunnen zien en voelen van producten 

zal altijd een belangrijke rol spelen bij 

het inkoopproces van retail. Trademart 

investeerde dan ook fors in zijn fysiek 

centrum. 

Verschillende events, een betere aankleding 

van het gebouw en nieuwe huurformules 

zorgden zelfs in coronatijden voor een 

toenemende stroom aan bezoekers. Een 

bewijs dat we het fysieke aspect moeten 

blijven omarmen en versterken.

Een digitale oplossing mag voor ons geen 

vervangend effect hebben, het moet een  

enenverhaal zijn. Digitale tools inzetten 

waar het kan om het proces te ondersteunen 

en het fysiek contact versterken waar  

het moet. 

 

FYSIEK ONTMOET

DIGITAAL  

Digitale tools 
ondersteunen  
het proces.
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Om een echte omnichannelervaring te 

kunnen aanbieden aan retailers, moeten we 

ervoor zorgen dat de grenzen tussen online 

en offline vervagen. De ervaring moet voor 

de retailer een sluitend geheel vormen. 

Een klant bekijkt eerst online je collectie 

voor hij naar je showroom komt, hij wil thuis 

zijn order kunnen opvolgen of een aantal 

stuks bijbestellen. In een echte omnichannel 

experience loopt dit allemaal naadloos in 

elkaar over.

Het omnichannelverhaal heeft  

verschillende troeven.

•  In de digitale showrooms kan je items 

aanklikken om meer informatie te verkrijgen.

•  Je kan zien welke items beschikbaar zijn  

in de fysieke showrooms.

•  Is je interesse gewekt, dan maak je 

gemakkelijk een afspraak in de showroom 

van je keuze of regel je een online meeting. 

•  En dankzij de Wayfinding-app weet je 

meteen op welke locatie binnen Trademart 

de showroom zich bevindt.

 

ONLINE EN
OFFLINE GRENZEN
VERVAGEN 

Omnichannel 
verbindt online en 

offline naadloos.
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Kleinere merken en agentschappen hebben 

niet altijd de mogelijkheden om zelf digitale 

tools te ontwikkelen. Met Trademart Digital 

zetten we daarom ook sterk in op het 

professionaliseren van de showroom. 

Het MarketTimeplatform wordt al jarenlang 

succesvol gebruikt door exposanten van 

marketcenters in de Verenigde Staten. Op 

Trademart Digital kunnen we daarom alle 

tools aanbieden die een agent nodig heeft 

om zijn klanten op een moderne manier 

te servicen: 

•  Orders inboeken, zowel online als offline  

als een combinatie van beide.

•  Orders beheren, bestellingen bij 

leveranciers opvolgen en je klanten  

hierover informeren.

•  Merken, producten en prijzen eenvoudig 

beheren, zowel online als offline.

•  Digitale assets beheren en makkelijk 

aanbieden aan je klanten.

•  Gedetailleerde rapporten bieden inzichten 

in je business.

 

Daarnaast kan je ook rekenen op deze 

geavanceerde tools:

•  Sales team & commission tracking voor 

het in kaart brengen van de prestaties 

van je salesteam, het berekenen van 

commissies, …

•  Integratie met bestaande tools: import 

en exportfunctionaliteiten, integratie door 

API’s met CRM en ERPprogramma’s. 

•  Territoriumbeheer: bereik de juiste retailers 

in de door jou en je merk gedefinieerde 

verkoopregio’s.

HANDIGE TOOLS  
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Bij digitaal verkopen komt heel wat kijken. 

Nog meer dan in een puur fysieke ervaring 

moet je bezig zijn met je merk. In een 

digitale context wordt marketing een heuse 

marathon in plaats van die paar sprintjes 

per jaar. Je moet continu bezig zijn met 

de boodschappen die je uitstuurt en de 

conversatie met je klanten. Marketing moet  

in het DNA van je bedrijf verweven zitten. 

Daarnaast speelt ook productmarketing een 

rol. Welke producten werken goed en moet ik 

naar voren schuiven? Zie het als het digitale 

equivalent van de paspoppen die je uitstalt 

in de etalage van je showroom. 

Ook productmanagement wordt een 

belangrijk aspect. Je hebt kwalitatieve foto’s 

nodig, gedetailleerde beschrijvingen, digitale 

assets, ... Tenslotte moet je het systeem onder 

de knie krijgen en op de juiste manier gaan 

gebruiken. 

 

DIGITALE MARKETING 

IS EEN KUNST  

In een digitale 
context wordt 
marketing een  
heuse marathon.
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Digitaal is hard werken, we beseffen dat.  

Niet iedereen gaat de mankracht of de 

kennis in huis hebben om dat waar te maken. 

Daarom willen we verder gaan dan 

het creëren en het onderhouden van 

het platform. Onze complementaire 

dienstverlening vult namelijk de gaten  

op waar je hulp bij nodig hebt.

 

Ons klantenteam zet je in de startblokken

en staat je bij gedurende het hele proces. 

• We zijn steeds bereikbaar tijdens  

de kantooruren via mail en telefoon.

• Een persoonlijke accountmanager zet  

jouw Trademart Digitalshop op.

• Hulp bij je productcatalogus en 

merkenpagina, inclusief het shooten  

van producten.

• Helpdesk met kennisdatabank, FAQ, 

chatbot, …

Kortom alle hulp die je nodig hebt om je 

online shop te doen werken. Want we willen 

hier samen met jullie een succes van maken.

UNIEKE

DIENSTVERLENING  
JOUW SUCCES = 

ONS SUCCES  
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Daarnaast staan we je ook bij met 

marketingsupport, een wezenlijk 

onderdeel voor het slagen van 

het ecommerceplatform. 

•  Platformmarketing: maak gebruik van 

het succes van het platform om meer 

te verkopen.

•  Promoot je merken: via onze kanalen wint 

je merk aan bekendheid.

•  Promoot je producten: door product

placement, het inspiratieluik en acties  

via onze sociale kanalen zorgen we dat  

de retailers bij je merk terechtkomen.

Een nieuw product, merk of nood aan een 

specifieke communicatieboost? Wij helpen je 

graag met een op maat gemaakt pakket  

per niveau of doelgroep. 

MARKETINGSUPPORT  

Free Full

Sell online x x

Manage brands & products x x

Receive & handle orders Unlimited Unlimited

Promotions & digital assets x x

Omnichannel order management x

Manage sales people & commissions x

#brands included 1 2

#users included 1 2

Marketing efforts included - 2 new brand pushes

We helpen je  
graag met een 
pakket op maat.

support
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Trademart Digital is een complete oplossing, 

een platform, een digitale ontmoetingsplek 

voor merken, agenten en retailers. 

Dat zet je niet in een keer op. Het is een 

kwestie van de juiste stappen te zetten op 

het juiste moment. Het is van essentieel 

belang om aan een van de twee kanten 

genoeg kritische massa op te bouwen,  

voor we naar de andere kant van het  

verhaal gaan kijken.

Daarom is het zeer belangrijk dat we 

klein beginnen en de juiste opeenvolging 

van stappen nemen om het geheel op 

te bouwen. 

Vanaf oktober 2021:  

onboardingfase verkopers

•  Start onboarding verkopers 

•  Setup digital shop 

•  Start digitalisering business 

•  Start schrijven offline orders

•  Ondersteuning door ons klantenteam 

Vanaf december 2021: 

publieke launchfase  

Trademart baby & kids + home & living

•  Start online verkoop

•  Platform open voor retailers 

in twee categorieën

•  Inspirationele content in twee categorieën

2022: groeifase

•  Toevoegen van extra productcategorieën

•  Start continue verbeteringstraject

•  Start Europese uitbreiding

STAP VOOR STAP NAAR

HET GROTERE GEHEEL  
PLANNING  
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Lies Vandiest 
baby & kids | home & living | home & living &go | sports & outdoor

+32 477 74 59 20
lies.vandiest@trademart.be

 Dimitri Decnudde 
fashion & labels | shoes & bags | supplies & services |  

fashion & accessories &go

+32 472 06 22 10
dimitri.decnudde@trademart.be

Kom naar onze  

Trademart Digital Experience Room  

om de mogelijkheden te bespreken  

en je op weg te helpen.

Maak een afspraak en we tonen je graag  

alle details van ons platform:

Trademart • Atomiumsquare 1 PO Box 211 

1020 Brussels • +32 (0)2 209 60 40 

www.trademart.be


