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“E-COMMERCE DRAAIT NIET ALLEEN OM TECHNOLOGIE,
MAAR OOK OM NIEUWE VAARDIGHEDEN DIE JE JE ALS
ONDERNEMER EIGEN MOET MAKEN.”

Cis bouwde een lange marketingervaring op bij Focus Advertising. In 2000 startte hij als e-commerce
coach bij Indie Group, waar hij aan de wieg stond van de webshops van Bel&Bo, Colora, Jules
Destrooper en talrijke KMO’s en start-ups. Sinds 2015 werkt hij op zelfstandige basis. Met het team
bij Mex United begeleidt hij ondernemers in marketing en e-commerce. Cis gaf in 2016 het boek De
people factor in e-commerce uit, over de kracht van mensen in de digitale wereld, met talrijke cases
over de succesfactoren in e-commerce die verder gaan dan technologie, servers en centen.
CIS’ EXPERTISES: e-commerce, omnikanaal, online ondernemen in de breedste zin van het woord
VRAGEN DIE U ZEKER AAN CIS MAG STELLEN:
 Op welke manier / via welk kanaal kan ik best starten met e-commerce? Waar moet ik allemaal
rekening mee houden?
 Hoe zorg ik voor een wisselwerking tussen mijn fysieke winkel en mijn webshop?
 Hoe kan ik het aantal aankopen in mijn webshop verhogen?
 Welke betaalmogelijkheden moet/kan ik aanbieden in mijn webshop?
WAT MAG U WEL / NIET VAN CIS VERWACHTEN:
Cis heeft als e-commerce coach aandacht voor de strategische en menselijke aspecten van online
ondernemen. U zit ongetwijfeld met 1001 vragen rond verkoop via het internet. Cis brengt u de
antwoorden, pragmatisch en down-to-earth. Samen kan u de slaagkansen en succesfactoren van uw
e-commerce project bepalen. Verwacht echter geen technologische invalshoek.
BASISTARIEF: €110/u (excl. btw)
Voor langere trajecten is het mogelijk om KMO Portefeuille aan te vragen.
CIS ONDER DE ARM NEMEN OF MEER WETEN OVER DE CONCRETE MOGELIJKHEDEN EN
VOORWAARDEN? Contacteer UNIZO Retail via retail@unizo.be of via de UNIZO Ondernemerslijn op
0800/20.750.

