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Het belang van prijsstelling
en prijsoptimalisatie

In een tijd waarin de meeste webshops worstelen met
kleine marges van enkele of tientallen procenten en
tegelijkertijd te maken hebben met stijgende
marketingkosten is prijsstelling een kans voor verdere
groei. Elk procent op de marge zal een significant effect
hebben op de totale bedrijfsopbrengst.

Tegenwoordig winkelt minstens één keer per jaar 90%
van de internetpopulatie ouder dan 15 jaar online.
Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 23% van de
ondervraagde gebruikers probeert de goedkoopste
online verkoper te vinden via productvergelijking sites
alvorens een koopbeslissing te nemen (bron APEK CZ Associatie voor e-commerce in Tsjechië, 2018).
Aangezien dit percentage elk jaar daalt is er steeds meer
ruimte om je bezig te houden met de optimale
prijsstelling, anders dan te streven naar de laagste prijs.
Willen we prijsstelling strategisch beschouwen als een
onderdeel van de 4 P’s (prijs, promotie, plaats, product)
dan krijgt prijs bij de meeste webshops de minste
aandacht ten opzichte van de andere P’s vanuit de mix.
Dat is enigszins paradoxaal omdat juist de prijs de omzet
en de winst van de hele webshop bepaalt.
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Wat belemmert
tegenwoordig een
kwalitatieve prijsstelling?

De meest voorkomende bottleneck om prijzen goed vast
te stellen is angst voor foutieve of te hoge prijsbepaling.
Het gaat om een tijdrovend en gevoelig proces en wordt
daarom vaak uitgesteld in het voordeel van andere,
eenvoudiger stappen.
Bovendien is het bepalen van de juiste prijs niet altijd
makkelijk te evalueren en het is niet altijd eenvoudig om
erachter te komen of we de juiste strategie hebben
gekozen bij het herwaarderen van de prijs en hoe (en of)
het loont.

?

Wij willen u ondersteunen om de juiste beslissingen te
nemen en daarom leggen we in de volgende
hoofdstukken uit hoe u uw prijsstelling kunt
optimaliseren en welke strategieën u hierbij kunt kiezen.
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Wat is het beste moment
waarop u kunt beginnen met
het aanpakken van
prijsoptimalisatie?

Pak de prijsoptimalisatie dus pas aan op
het moment wanneer het u de maximale
waarde kan opleveren.

Vanuit het oogpunt van de webshop-levenscyclus heeft
iedere fase andere prioriteiten. Het juiste moment om
prijsoptimalisatie aan te pakken is wanneer
optimalisatie u de hoogste opbrengst kan opleveren.

Als eenmaal de webshop gelanceerd is verschuift het
accent naar marketing. In deze fase richt de webshop
zich in principe op het inzetten en optimaliseren van
marketingkanalen. Tevens is men bezig met de eerste
bestellingen en gerelateerde processen zoals
klantenservice, retouren, klachten, enz. Daarom blijft
pricing en prijsoptimalisatie ook in dit stadium vaak
onderbelicht.

Bij het beginnen van een webshop houdt de oprichter
zich vooral bezig met wie verkoopt wat en waar. Hij stelt
zijn of haar eigen team samen, zorgt voor de goederen,
bouwt de webshop op, regelt de logistiek en
administratie. Vanaf het begin moeten er productprijzen
bepaald worden. De meeste webshops proberen in deze
fase de bruto marge boven de nul houden. Voor een
dergelijke prijsstelling is geen verdiepende prijsanalyse
nodig. Door het ontbreken van bestellingen hebben ze
verder niet significant te maken met prijsstelling.
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Zodra de marketing strategie ervoor gezorgd heeft dat
de bestellingen in honderdtallen per maand binnen
komen heeft het pas zin om te beginnen met
prijsoptimalisatie. Webshops leggen vaak grote nadruk
op zeer geavanceerde optimalisatie van
marketingkanalen (Google Ads, Facebook Ads, enz.)
Omdat deze kanalen al sterk geoptimaliseerd zijn
draagt iedere verdere verbetering slechts enkele
procenteenheden bij aan de groeiende winst en omzet
(als ze überhaupt al bijdragen). Aan de andere kant kan
een slimme vaststelling van de prijs in dit stadium de
omzet en winst aanzienlijk bevorderen.

Uit ervaring weten wij dat het pas zin heeft om de eerste
pricing modellen op tafel te leggen als de webshop
maandelijks honderden maar liever duizenden
bestellingen ontvangt. Met tienduizenden bestellingen
wordt het voor prijsoptimalisatie zelfs interessant om
modellen gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI Artifical Intelligence) te gebruiken. Voor lagere aantallen
van bestellingen heeft het geen zin om überhaupt aan
AI te beginnen omdat de steekproef te klein is voor
statistisch nauwkeurige beslissingen.

Checklist ‘Kunnen we beginnen met optimaliseren?’

Zorg ervoor dat u minstens zes- à
zevenhonderd bestellingen per maand
heeft voordat u aan prijsoptimalisatie
begint.

• Goedlopende basis bedrijfsprocessen
• Mogelijkheid om productprijzen te wijzigen
• Marketingkanalen zijn reeds opgezet en
geoptimaliseerd
• Minimaal zes- à zevenhonderd bestellingen (voor
rule-based modellen) of tienduizenden bestellingen
(voor AI optimalisatie) per maand
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Prijsoptimalisatieproces
De meest voorkomende bottleneck om prijzen goed vast
te stellen is angst voor foutieve of te hoge prijsbepaling.
Het gaat om een tijdrovend en gevoelig proces en wordt
daarom vaak uitgesteld in het voordeel van andere,
eenvoudiger stappen.

2.
Prijsstellings
methoden

Bovendien is het bepalen van de juiste prijs niet altijd
makkelijk te evalueren en het is niet altijd eenvoudig om
erachter te komen of we de juiste strategie hebben
gekozen bij het herwaarderen van de prijs en hoe (en of)
het loont.

1.
Prijsanalyse

Wij willen u ondersteunen om de juiste beslissingen te
nemen en daarom leggen we in de volgende
hoofdstukken uit hoe u uw prijsstelling kunt
optimaliseren en welke strategieën u hierbij kunt kiezen.

3.
Effectevaluatie
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Integratie

Hoe wordt het prijsoptimalisatieproces uitgevoerd?
Het begint bij data, een informatieflow, die het pricing
systeem instroomt: productgegevens, prijzen,
productbeschikbaarheid en prijzen van concurrenten,
marge, verkoopdata, enz. Dan moet een pricing
systeem gekozen worden waarin de prijzen bepaald
worden. Uiteindelijk moet de informatiestroom vanuit
het prijsstellingssysteem weer terug naar de webshop
gevoerd worden.

Integratie is een voorfase van het gehele proces. Voor
een soepel verloop van de prijsoptimalisatie moeten er
in eerste instantie data, processen en tools voorbereid
worden. Hiervoor moeten we antwoord vinden op de
volgende drie vragen:
Wie is verantwoordelijk voor het
prijsoptimalisatieproces?

Hoe vindt de evaluatie plaats?

Bij kleinschalige webshops kan dit de eigenaar zijn. Bij
grotere bedrijven is dat meestal de inkoop-, product- of
marketingafdeling.

De prijsstellingsmethoden dienen tevens geanalyseerd
te worden. Google Analytics is hier geen geschikte tool
voor. Betere opties zijn bijvoorbeeld Keboola, Tableau of
Power BI.
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1. Prijsanalyse

Hoe actief is de concurrentie? Welk soort concurrentie
betreft het en in welke segmenten? Hoe vaak passen ze
hun prijzen aan? Hoe snel reageren ze op onze
aanpassingen? In welke mate beïnvloeden
prijsveranderingen van de concurrenten de vraag naar
het product op onze webshop?

De hoofdtaak van deze analyse is om de grootste
kansen op de markt te identificeren en die vervolgens
naar de beste pricing strategie te vertalen.
Bij prijsanalyse kijk je vooral naar korte en lange termijn
trends. Een beter inzicht in prijsanalyse vergt tal van ebooks en het voert te ver om dat hier in detail uit te
leggen. Hieronder vindt u daarom enkele vragen die u
kunt stellen om tot een gefundeerde prijsanalyse te
komen:

Hoe stabiel is de voorraadbeschikbaarheid van de
concurrentie? Hoe goed loopt de verkoop van producten
waarbij de prijzen (veel) verschillen van de
concurrenten? (Dit kan veel vertellen over hoe sterk ons
merk is) Waar verkoopt de concurrentie onder onze
inkoopprijs? (Dit kunnen we in ons voordeel gebruiken
bij inkooponderhandelingen) . Hoe gevoelig is de klant
bij prijsveranderingen per product, categorie en merk? Is
prijs de belangrijkste variabele voor de klant? Welke
andere variabelen zijn nog relevant?

Wat is de ontwikkeling van omzet, marge, winst en
aantal bestellingen per product, categorie en merk?
Wat is het verschil tussen onze prijzen en de prijzen van
de concurrenten?
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Voorbeelden van strategieën die uit
prijsanalyse kunnen voortkomen
Prijsverhoging bij te goedkope
producten
Het kan soms gebeuren dat u
een product goedkoper
aanbiedt dan uw
concurrenten. Verhoog de prijs
naar het niveau van de
goedkoopste concurrent. U
bent dan alsnog de
goedkoopste en verliest uw
marge niet.
Lichte prijsconcurrentie
Deze strategie kan alleen
gebruikt worden bij producten
die qua prijs al heel dichtbij de
goedkoopste concurrenten
zitten. Verlaag de prijs licht met
slechts enkele tientallen
centen.

Prijsverhoging van een
product dat uw concurrentie
niet in aanbod/op voorraad
heeft

Prijsverlaging voor
producten die slecht
verkopen

Wordt een product vaak
Zeker in longtail-assortiment
bekeken maar nauwelijks in
kan deze strategie toegepast
de winkelwagen geplaatst
worden. U verhoogt de prijs van dan kunt u proberen om de
een niche product dat uw
prijs automatisch lager te
concurrenten niet aanbieden
zetten en zo de verkoop van
of niet op voorraad hebben
dit product te bevorderen.

Absolute prijsconcurrentie
Vooral voor de eerste
producten die toegevoegd
worden aan de winkelwagen
of voor producten die
prijsniveaubepalend kunnen
zijn in de ogen van uw klanten
(bijv. bananen in kleinhandel)
kan het de moeite waard zijn
om de prijs vast te stellen
rondom de concurrentieprijs.

met als gevolg groei van zowel
marge als winst.

Controle van te dure
producten

Prijsverhoging voor producten
die zeer goed verkocht worden Sommige segmenten
Bij longtail producten is het
soms moeilijker om de
verkoopbaarheid goed bij te
houden. Met de juiste
prijsstellingsstrategie voor dit
soort producten die op de
webshop minder vaak bekeken
worden kan het resultaat
geoptimaliseerd worden.

Prijsconcurrentie met een
geselecteerde concurrent
Het is niet altijd gewenst om te
concurreren met de prijs met al
uw concurrenten. In sommige
segmenten kan slechts één
concurrent relevant zijn voor
uw webshop.
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kunnen producten bevatten
die niet goed verkocht
worden en die te duur zijn ten
opzichte van uw
concurrenten. U kunt de prijs
lager zetten richting de prijs
van de concurrent.
Tegelijkertijd is deze actie
alleen van toepassing voor
producten die echt slecht
verkopen. Dit om te
voorkomen dat de prijs niet
verlaagd wordt bij producten
die wellicht duur zijn maar
toch goed verkopen.

Gebruik van backbonus/
omzetbonus

Verzendkosten gratis
strategie

Als u weet dat u na het
behalen van een bepaald
aantal verkopen of omzet de
backbonus bereikt kunt u dit
in de pricing opnemen. U
kunt uw klanten motiveren
om meer te kopen door de
prijs te verlagen voordat ze
de bonus bereiken of na het
bereiken van de bonus de
prijs aanpassen.

Afhankelijk van het gedrag van
uw doelgroep kan de prijs op
twee manieren
geoptimaliseerd worden. Door
een extra product toe te
voegen aan de winkelmand
vervallen verzendkosten voor
de klant. Of door een
prijsverlaging van het product
moet de klant een extra
product toevoegen aan de
winkelwagen om in
aanmerking te komen voor
kosteloze bezorging.

U bereikt het beste resultaat wanneer u verschillende
strategieën combineert om alle nuances van de markt
te ondervangen.

Combineer de strategieën voor het beste
resultaat.

U bereikt het beste resultaat
wanneer u verschillende
strategieën combineert om
alle nuances van de markt te
ondervangen.

Wij raden aan om verschillende strategieën voor uw
producten in te zetten. Sommige strategieën zullen
conservatief zijn en overeen komen met de algemene
marktsituatie en uw algemene strategie (uw
positioning). Andere strategieën op hetzelfde product
kunnen dan de marktuitzonderingen reflecteren zoals
kortingspromotie van uw concurrentie, eigen flyer
aanbiedingen, voorraad uitval van uw concurrenten,
opeens dramatische toename van de vraag, enz.
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2. Prijsstellingsmethoden

Rule-based pricing

Er bestaan in het algemeen drie prijsstellingsmethoden,
te weten:

Prijsstelling op basis van regels is een interessante
oplossing voor de meeste webshops. Een zorgvuldig
gekozen strategie (sommige voorbeelden zijn in het deel
‘Prijsanalyse’ genoemd) biedt veel ruimte voor
optimalisatie. Van alle methoden passen de rule-based
methoden zich het best aan op de actuele marktsituatie.
Ze veranderen de prijzen op een transparante manier
met mogelijkheid tot retrospectieve evaluatie. Het is op
elk moment mogelijk om terug te zien waarom een
bepaald product op een bepaalde dag van prijs
veranderde. Inkopers/product managers krijgen met
deze methode een tool in handen die in combinatie met
hun expertise en ervaring een toegevoegde waarde
creëert.

Kostengeoriënteerde prijsstelling
Bij deze methode wordt de prijs van het product
gebaseerd op de aanbevolen prijzen of met een
coëfficiënt. Webshops kiezen voor deze optie als ze niet
willen optimaliseren of om externe redenen (meestal de
distributeur). Het voordeel is de eenvoud en het gemak
van de prijsstelling. Het nadeel is duidelijk: de webshop
mist een grote kans voor omzet- en winstoptimalisatie
en een verdere groei.
Voordelen

Nadelen

Voordelen

Nadelen

• Geen tijdsinvestering

• Niet geoptimaliseerde prijs

•

• Verloren kans om omzet en
marge te verhogen

• Transparante manier van
prijsstelling

• Het instellen, behouden en
evalueren van de methode
vergt veel tijd

• Gebruik van uw knowhow
• Meest flexibele methode
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• Zonder concurrentie kan het
zijn dat men kunstmatige
intelligentie niet overtreft

Prijs bepalen met AI (Artificial Intelligence)
Prijsstelling met behulp van kunstmatige intelligentie is
ideaal. Is het mogelijk om verband tussen variabelen te
vinden dan kan deze strategie heel goed de prijs
optimaliseren. Achter deze vlotte benaming bevinden
zich echter de nodige beperkingen.

Voordelen

Nadelen

• Onthult de meest
geavanceerde verbanden

• U kunt niet binnen de black
box kijken en zo het proces
makkelijk evalueren en
controleren

• Na het instellen gebeurt dit
automatisch en is het
onderhoudsvriendelijk

• U heeft een grote set aan
datagegevens nodig zodat
de methode flexibel
reageert
• Moeilijk om bugs eruit te
halen, een verkeerd
ingestelde AI kan veel
problemen veroorzaken

AI zal nooit in staat zijn om u de antwoorden te geven
waarom zij beslist zoals zij beslist. Hierdoor verliest u
eigenlijk een stuk van controle over uw eigen pricing.
Tegelijkertijd heeft AI enorm veel datagegevens nodig
om goed te kunnen functioneren. Heeft u maandelijks
minder dan tientallen duizenden bestellingen dan heeft
het waarschijnlijk geen zin om hier überhaupt over na te
denken.
Als u hier toch voor kiest, dan raden we aan om uw AI
leverancier goed te raadplegen over hoe deze data
meten en evalueert – zie hiervoor het volgende deel.
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Hoe stelt onze tool Disivo de prijs vast?
Disivo combineert rule-based pricing met een
mogelijkheid tot kunstmatige intelligentie.
Als het enigszins mogelijk is raden we onze klanten aan
om te beginnen met de rule-based methode. Als het
nodig is helpen we graag met een feasibility study
(haalbaarheidsonderzoek) waarbij we beoordelen of het
inzetten van onze AI methode überhaupt zin heeft voor
de webshop van de klant.
Onze AI methoden zijn gebaseerd op econometrie,
statistiek en in sommige gevallen ook op warenkennis.
Onze klanten kunnen daarom voor segmenten met een
hoog aantal product-verkopen methoden gebruiken die
het optimale prijsniveau testen (zogenaamde
vraagelasticiteit). Voor segmenten met een lagere
vraag zijn warenkennis methoden van toepassing, zoals
de methode voor producten die te lang op voorraad
blijven liggen of methoden die de grens zoeken van een
redelijke verkoopbaarheid.
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3. Effectevaluatie

In werkelijkheid wordt vaak dezelfde BI tool gebruikt die
wij voor prijsanalyse gebruiken. De BI tool moet in staat
zijn om dit soort type vragen te beantwoorden:

Nadat de nieuwe strategie is toegepast moeten haar
effecten geëvalueerd worden en verder haar prestatie
monitoren. Evaluatie dient tevens als basis voor
verdere evaluatie en voorstellen van andere
strategieën.

Is onze huidige strategie effectief? Hoe staat de
strategie in verschillende categorieën, prijsniveaus en
ten opzichte van concurrentie? Was het de moeite
waard om de strategie te veranderen als u kijkt naar
verschillende categorieën, prijsniveaus, concurrentie,
dominant verkoopkanaal? Hoe heeft de concurrent op
deze prijsveranderingen gereageerd? Heeft de strategie
wellicht een verandering veroorzaakt van de hele markt?

Bij de evaluatie wilt u vooral kijken naar de prestatie van
een segment waarop de nieuwe strategie werd
toegepast. Zorg ervoor dat u de resultaten zo veel
mogelijk vrij kunt houden van externe invloeden –
marktschommelingen, promoties, kannibalisatie na de
prijsverandering.
Eén van de mogelijkheden is om een homogeen
segment te vinden waar een andere prijsstrategie voor
werd toegepast en deze twee segmenten vervolgens
met elkaar vergelijken. Een andere, wellicht een
eenvoudigere methode is om te kijken naar de
ontwikkeling van de segmentprestatie ten opzichte
van de prestatie van de hele webshop.
28

29

Conclusie

Wij zijn ervan overtuigd dat u met het op deze manier
ingerichte proces de juiste prijsbeslissingen kunt nemen.

Wij hebben in dit e-book omschreven hoe het inbouwen
van prijsstellingsmethoden de groei van uw webshop
positief kan beïnvloeden.

Bent u op zoek naar een tool die de prijsstelling en haar
hele proces compleet aanpakt? Aarzel dan niet langer
en neem contact met ons op.

Daarna hebben we uitgelegd wanneer u het best met
pricing kunt beginnen.
Vervolgens hebben we een proces aangeboden voor de
optimalisatie zelf en aangetoond hoe belangrijk de juiste
implementatie is.

disivo.com
info@disivo.com
+420 797 975 200
30

31

