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Online is booming
De online bestedingen van consumenten groeien al jaren explosief. De producteigen-
schappen van EPDM folie maken het product een ideaal “online-bouwproduct”. Binnen 
de dakenmarkt zien wij al jaren de trend dat de consumentenmarkt voor dakbedek-
king verschuift van bouwmarkten naar webshops. Ook voor EPDM vijvers is deze 
verschuiving gewoonweg niet te stoppen. Als ECOLAN® zien wij hier een kans én een 
uitdaging om dit samen met jullie te doen.

Als onderdeel van CARLISLE® Construction Materials, een wereldwijd opererende pro-
ducent in met name dakbedekking (kunststof, waaronder EPDM) en isolatiematerialen, 
merken wij een duidelijk verschil in de wijze van het distribueren en bewerken van 
onze verschillende marktsegmenten. Binnen de vijvermarkt is deze zeer versnipperd. 
Wij hebben met hoveniers, tuincentra en vijverspeciaalzaken veel fysieke distributie-
punten. Slechts een enkeling is online actief. 

Om landelijk de consument te benaderen, zijn onze huidige distributiekanalen op dit 
moment niet toereikend genoeg. En dit is een gemiste kans! Het internet biedt ons die 
mogelijkheid wel. 

Daarom introduceren wij een concept waarbij de consument direct online ECOLAN® 
EPDM vijverfolie kan bestellen. Als bestaande relatie van ons profiteren jullie hiervan 
mee.

Hoe willen wij dit samen met u gaan doen?
Lees het in deze Business Case.
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Algemene groei in 2015 Segment ‘Home & Garden’ Verhoog in 2016 samen met 
ECOLAN® uw omzet online!



Hoe het werkt
Samenwerken en verbinden!
Wij gaan voor ons online bestelconcept een verbinding zoeken tussen online en offline 
communicatie. Online door het gebruik van de bestelformule zoals wij die binnen onze 
website gebouwd hebben en offline door traditionele lokale promotie middelen in te 
zetten. Dit traject gaan we zoveel mogelijk samen in. Hoe? Dat willen wij graag in een 
gesprek met jullie oppakken. Onze aanpak verschilt met andere online webshops. 

Bij deelname ontvangt u een commissie op elke verkochte Euro via ons systeem, zichtbaar 
gemaakt door kortingscodes die door de consument worden ingezet.

Via regionale acties (in uw spreidingsgebied) kunt u kortingscodes verspreiden; via flyers 
in de winkel of ander regionaal opgezette acties. Met deze code ontvangt de consument 
direct de korting op de bestelde EPDM 3D liners, 
EPDM membranen of de toebehoren die via de 
bestelmodule worden aangeboden.

Deze kortingscode is voor een vooraf ingestelde 
periode te gebruiken en direct aan uw 
onderneming gekoppeld. In feite hoeft u hiervoor 
niets te doen. Als een consument thuis zijn EPDM 
vijver bestelt dan handelen wij deze bestelling 
volledig af. Via de ingezette codes kunnen wij zien 
hoeveel omzet er afgenomen is en hierover zullen 
wij per kwartaal de vooraf afgesproken commissie 
verrekenen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat u in veel 
gevallen geen consumentenvoorraad aan hoeft te 
houden, niet te facturen en niet fysiek te leveren. 
Toch deelt u mee in een verdienmodel. 

Is de interesse gewekt? 
Neem dan direct contact op met 
uw ECOLAN® adviseur.
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Bestel uw vijverfolie op www.ecolan.nl 
en voer de actiecode in. Profiteer direct 
van 20% korting op uw bestelling!


