
De 5 meest gemaakte fouten op webshops 
Neuromarketing lunch-webinar









Topics van vandaag

Irrationaliteit  
Hoe werkt ons brein. 

Waarom zijn mensen zo 
irrationeel? 

Experimenteren 
Hoe ontdek je wat werkt en 

wat niet werkt?

5 veelgemaakte fouten 
Welke fouten worden keer 
op keer gemaakt en kosten 

ondernemers veel geld? 

Blijvend naar een betere 
conversie  

Wat kun je doen om je website 
verder te verbeteren en 
concurrentie te verslaan 

Webinar 5 veelgemaakte fouten webshops 











Wat verzint ons Brein?
Dating-onderzoek



95% 
Systeem 1

Snel 
Onbewust 
Intuïtief

5% 
Systeem 2 

Traag 
Bewust 
Doordacht



"We are feeling creatures 
that think, not thinking 
creatures that feel" 

- Jill Bolte Taylor
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Experimenteren - hoe pak je dat aan? 
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Veelgemaakte  
Fouten 

die webshops veel geld kosten
5



1. Onnodige prijspijn





!!!  
= 

Pijn
LETTERLIJK



Grote prijzen 



Grote prijzen 



2. Caroussels  



Which Test Won !? 
Welke boormachine?







3. Verloren Aandacht   



Gaze Cues | Waar kijk je naar?
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Aanwijzingen | Oriëntatie







4. Teveel focus op prijs 



5. Definitieve call to actions  
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Blijvend naar een  
betere conversie 

Hoe pak je dit aan? 



Gedragspsychologie 

Neuromarketing 
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Waar liggen de kansen? 
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2 Routes - afhankelijk van tra!c 

Webinar5 veelgemaakte fouten op webshops 

A/B



Leuk dat je er was! 
Neuromarketing lunch webinar


