


Sexytoys.xxx

Sexytoys biedt +20.000 erotische artikelen aan
via 1 zeer bekende en kwalitatieve leverancier.

EROTISCHE WEBSHOP



Mobiel + Dekstop

Beide versies zijn geoptimaliseerd voor Google.

SEO GEOPTIMALISEERD



Opencart
webshop

Voor deze dropshipping webshop is gekozen voor
een Opencart cms. Zo kunnen we de stabiliteit,
snelheid en gebruiksgemak garanderen voor iedere
gebruiker.

STABILITEIT GEGARANDEERD



Opencart admin
Beheer alle bestellingen,  klanten & retours in
een handig overzicht
Beheer producten , pas marges aan en beslis
zelf welke producten online zichtbaar dienen te
zijn. 
Doe aan e-mail marketing met de bestaande
adressen.  
Hou het overzicht 

Beheer 



- Automatische orderkoppeling 

- Voorraadkoppeling (updatet elke X minuten)

- Margebeheer (Zelf de marge van de ingeladen producten
selecteren)

- Productspecificaties (op basis van de feed van onze
leverancier)

De leverancier is gevestigd in Nederland en zijn altijd
meedenkend geweest. Zo hebben we meerdere
koppelingen op maat laten bouwen die uiteindelijk ook
door de leverancier in kwestie in gebruik zijn genomen.
Daarnaast zijn retouren geen enkel probleem en wordt het
geld vrijwel direct teruggestort.

Totale kost van ontwikkeling +15.000 EUR

TAL VAN INTEGRATIES



Cijfers



CIJFERS AFGELOPEN JAREN



Tussen de 40-60%
Afhankelijk van adviesprijs

MARGES



Deze webshop was opgenomen in een andere
vennootschap waardoor er geen vennootschap
wordt over gelaten maar enkel de webshop en
bijhorende zaken.

OVERNAME

Wat is inbegrepen:
- Webshop
- Klantenportefeuille
- Kennis & Know how
- Social accounts



De volledige webshop werkt obv dropshipping. Er is dus

geen voorraad aanwezig.

HOEVEEL VOORRAAD IS ER?

Je kan zelf kiezen welke producten worden ingeladen van

welke leverancier. Op dit moment is er een beperkt aantal

art maar deze kan direct worden opgetrokken.

HOEVEEL PRODUCTEN STAAN ER

ONLINE?

Zeker. Het is zeer eenvoudig om producten toe te voegen.

KAN IK MEER PRODUCTEN AANBIEDEN?

FAQs



Ja hoor. Je kan opteren om zelf producten in te voeren of

te koppelen met andere leveranciers indien zij over de

juiste koppelingen beschikken.     

KAN IK ANDERE LEVERANCIERS

TOEVOEGEN?

Het verwerken van bestellingen verloopt automatisch en is

er geen tijdsinvestering voor nodig. De meeste tijd gaat

naar het beantwoorden van klantenvragen, retours, en

marketing, updaten producten.

VOORNAAMSTE TIJDSBESTEDING?

We hebben een % van +- 1%. Dit is laag in vergelijking met

andere webshops. Deze retours worden door ons beheerd

& terugbetaald naar de klant. 

Na verloop van tijden bieden we deze producten online

aan via facebook marketplace of werd er hiermee een

actie gedaan voor het goede doel.

HOE VERLOOPT HET RETOURPROCES?

FAQs



Er is een (minimale) tijdsbesteding nodig voor het

verwerken van producten, klantenvragen, retours en

marketing. 

WAAROM WORDT DIT VERKOCHT?

Op dit moment kunnen er eenvoudig weg ook

advertenties geplaatst worden die zich focussen op de

andere landen. 

HOE KAN IK STARTEN MET ANDERE

LANDEN?

Het is perfect mogelijk uw webshop aan te bieden in

meerdere talen. 

IK WIL MIJN WEBSHOP VERTALEN?

FAQs



5.900 EUR

VRAAGPRIJS



Interesse? Contacteer mij gerust via 0493 29 50 63
of info@mtea.be


