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(Bron: EConsultancy)

De klanttevredenheid over chat als communicatiemiddel voor 

klantenservice is 92%. Voor e-mail en sociale media ligt dit 

respectievelijk op slechts 61% en 48%. De gemiddelde wachttijd 

op een antwoord via e-mail in Nederland is maar liefst 45 uur. 

Het belangrijkste wat je moet weten over MisterChat is dat er voortaan altijd een 

gastheer of gastvrouw is die jouw website-bezoekers welkom heten.

Onderzoek wijst uit dat 95% van de website bezoekers weer vertrekt zonder wat 

achter te laten of te kopen. Dat zijn gemiste kansen voor jouw bedrijf.

Door onze persoonlijke benadering in jouw digitale omgeving, leggen wij direct 

contact met de bezoeker en reduceren we het aantal bezoekers wat niets achterlaat.

Klanten chatten live via jouw website en krijgen direct effectieve antwoorden op hun 

vragen. Met onze Personal LiveChat staan we jouw klanten zes dagen per week, 16 

uur per dag non-stop te woord. 

Het geeft bezoekers van je website de mogelijkheid om op laagdrempelige en directe 

wijze contact met je op te nemen, waardoor jij geen potentiële verkopen of leads 

misloopt. MisterChat op jouw website geeft je klanttevredenheid een enorme impuls. 

Gebruikers waarderen de onmiddellijke ondersteuning die ze krijgen via onze Personal 

LiveChat met een 9,6.

MisterChat brengt gastvrijheid op jouw website en houdt jouw digitale winkeldeur 

wagenwijd open, zodat klanten in de digitale winkelstraat (het wereldwijde web) niet 

meer voorbij lopen!

Wat is het?
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Onderzoek van Retail Research uit 2013 toont aan dat vanaf 2020 30% 

van alle retail aankopen door ‘millennia’ (mensen geboren vanaf 2000) 

wordt gedaan. Deze groep mensen is opgegroeid met het internet als 

primair communicatiemiddel en verwacht van bedrijven dat zij dit ook 

doen.

Volgens een rapport van BI Intelligence is 63% van de verlaten winkelwagens 

te herstellen. Een belangrijk feit, want een kleine vermindering van het 

verlatingspercentage uit zich meteen in een grote toename van de omzet. Een 

verlatingspercentage van 60% dat kan worden verlaagd naar 56%, betekent een 

stijging van 10%in de verkoop.
(Bron: BI Intelligence)

Livechat zorgt voor significante stijgingen in het gemiddelde aankoopbedrag. 

Een case study van Forrester Research (2010) waarin een retailbedrijf werd 

onderzocht voor en na het gebruik van livechat, laat zien dat het gemiddelde 

aankoopbedrag met livechat 20% hoger. 

In een recenter onderzoek uit 2015 van Boldchat is zelfs een stijging van 60% ten 

opzichte van voor het gebruik van livechat. Het biedt kansen om technieken zoals 

upselling, cross-selling en special offers toe te passen.
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De veranderende klant
Altijd direct bereikbaar

De klant verandert sterk in zijn aankoopgedrag. De millenia; iedereen die 

geboren is vanaf 2000, is opgegroeid met het internet als centraal en primair 

communicatiemiddel en verwacht van bedrijven dat ze dit ook doen. Deze groep 

wordt alleen maar groter en groter. Inmiddels wordt de groep “ouderen” ook steeds 

groter, ook zij ontdekken de snelheid en het gemak van internet. Ondanks dat we 

steeds meer digitaal gaan, wensen we wel intermenselijk contact als consument. 

Iedereen herkent het wel; je stapt een winkel binnen en verwacht een hartelijke 

begroeting, maar krijgt het niet! Een koud bad voor de bezoeker en een drijfveer 

om verder te shoppen, maar dan bij jouw concurrent. Zo ook op het internet. Jouw 

klant verdiept zich online op iedere moment van de dag, van de vroege morgen tot 

middernacht en wenst net als in zijn fysieke winkelomgeving ‘werkelijk contact en 

aandacht”.

Het sturen van een mail en vervolgens het wachten op antwoord, is een 

frustratiepunt geworden voor de consument. De gemiddelde wachttijd op een 

antwoord is 45 uur in Nederland. Het gebruiken van de telefoon wordt ervaren als 

drempelverhoger, want de consument staat vaak in de wacht. Bovendien zijn er veel 

momenten waarop het bedrijf onbereikbaar is. Vroeg in de morgen, in de pauzes, 

tijdens drukke momenten, of na werktijd. 
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Verlaten van winkelmand of contactformulier
De bezoeker is vluchtig en ongebonden in zijn gedrag. Er ligt meesttijds geen relatie 

met jouw merk als hij voor het eerst of later jouw website of webshop bezoekt. Hij 

surft naar willekeur over het net, totdat hij ergens “getriggerd” wordt. 

Omdat de bezoeker zo vluchtig is, is een persoonlijk welkom en de mogelijkheid 

om direct vragen te stellen over producten of aankopen, een must have geworden. 

Met Personal LiveChat ben je het voor dat de bezoeker tijdens zijn aankoopreis jouw 

webshop of website verlaat zonder actie te ondernemen. Door snel antwoord te 

geven op vragen tijdens het doen van een aankoop, wordt het verlatingspercentage 

van de winkelwagen significant verlaagd en neemt de verkoop toe.
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Verhoog het gemiddelde aankoopbedrag 
Niet iedere bezoeker laat zich “verleiden” tot het direct aankopen van een product.

Soms zijn er nog vragen en heeft de bezoeker wat meer aandacht nodig. Het doel 

van de chatmaster is om de bezoeker een vriendelijk ontvangst te geven, zijn wensen 

inzichtelijk te krijgen en te “borgen” voor jouw bedrijf.

Zijn gehele “businesscase” wordt dan doorgezet naar jou als ondernemer. Hierdoor 

heb jij de kans om de klant te helpen en up-and-cross-selling toe te passen. Het 

spreekt voor zich dat deze klantgerichte wijze van werken, zorgt voor het verhogen van 

het aankoopbedrag. Bovendien heeft de klant een prettige ervaring opgedaan met jouw 

bedrijf.
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Marktonderzoek toont aan dat als klanten mogen kiezen tussen 

telefonie, email en chat, de klant respectievelijk 21%, 24% versus 55% 

voor chat kiest. Eveneens toont onderzoek uit 2015 van Boldchat aan, 

dat bezoekers die gebruik chatten 2,8 keer beter converteren.
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Doorvragen

~ Flora Bannis

Wie doen het?
Onze chatmasters zijn stuk voor stuk dames en heren die geselecteerd zijn op hun 

hospitality vaardigheden. Vriendelijk, inlevend, doortastend en natuurlijk commercieel 

gedreven. Ze hebben tenslotte maar 1 doel voor ogen; jouw websitebezoeker service 

bieden en klanten te laten converteren. Hiermee ben jij jouw concurrenten een slag voor.

Natuurlijk beheersen ze meerdere talen uitstekend en zijn ze vaardig in vlot en 

klantgericht schrijven; we noemen deze wijze van werken ook wel conversational 

marketing. Onze chatmasters worden dagelijks gecoacht door onze supervisor. 

Maandelijks worden zij getraind in klantenservice vaardigheden, zodat zij voldoen aan de 

hoogste klantenservice eisen.

“We leggen veel nadruk op doorvragen”, vertelt Flora. “Het grote doel is dat we 

contactgegevens van onze ‘gesprekpartners’ verzamelenen zijn wensen zoveel 

als mogelijk bovenwater halen. Onze klant kan met deze gegevens aan de slag om 

verkoopkansen te benutten.” Flora gaat verder: “Het contact tijdens de chats proberen 

we zo persoonlijk mogelijk te maken. Die interactie is ook één van de aspecten die 

ik zo leuk vind aan dit werk! Ik merk dat het bij onze klanten steeds drukker wordt. 

Websitebezoekers bellen niet meer, mailen veel minder en willen snel en altijd antwoord, 

ook in de avond. Mijn rol als chatmaster wordt eigenlijk per week relevanter voor onze 

opdrachtgevers. Daar geniet ik van!”
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(Bron: Zoho, Kayako)

Websites met chathulp rapporteerden een omzetstijging 

van 19% en conversies van 38%. Bovendien zag 26% van 

de bedrijven die LiveChat aanbieden, een toename in 

gebruikerstevredenheid en retentie.

“Vanaf dag 1
zeer tevreden”

Jan Willem Merkens
Vonmarcken

8

Kansen creëren en kansen benutten. We helpen je met zoveel mogelijk verkoopkansen 

pakken die de markt je biedt. Wij vergroten je bereikbaarheid en bieden je klant hoge 

online gastvrijheid. Uiteindelijk betekent dat voor jou meer orders en meer leads.

Onze voordelen op een rijtje:

 1 Gastvrouw of gastheer in jouw digitale omgeving.

 2 Persoonlijk contact op je webshop & website

 3 Meer orders en meer leads genereren.

 4 Stijging gemiddelde orderwaarde.

 5 Altijd bereikbaar voor je klant. 

 6 Ga van lokaal naar internationaal. 

 7	 Tool	voor	meer	klanttevredenheid.	

 8 Terugdringen van e-mails en telefoontjes. 

 9 Veel extra inzicht in klantgedrag middels heldere data.

Wat levert 
het op?



MisterChat behoort tot de MisterSales groep. Dit is een groep van bedrijven waar 

commerciële specialisten iedere dag bezig zijn met de realisatie van jouw ambities. 

Binnen deze groep is “groei van onze klanten en medewerkers” onze missie.

MisterSales bestaat uit 3 onderdelen:

1 Leadgeneratie: het pro-actief en gericht benaderen van de gewenste    

	 doelgroepen	om	gekwalificeerde	afspraken	te	maken	voor	jouw	verkoop-	of			

 serviceteam.

2 Klantenservice:	het	aannemen	van	inkomende	telefoontjes	en	e-mails	op	het		

	 moment	dat	je	daar	zelf	de	faciliteiten	of	bezetting	niet	voor	hebt.

3 Recruitment: het exclusief werven en selecteren van commercieel toptalent, 

 van startersbanen tot commerciële management functies.

Als	partner	staan	wij	naast	jou	als	ondernemer	en	werken	wij	resultaatgericht,	

flexibel	en	transparant.	Zo	is	de	groei	van	jouw	onderneming	vanzelfsprekend	en	

zorgeloos.

Veel opdrachtgevers vragen ons om ondersteuning bij commerciële uitdagingen. 

Om deze wensen te beantwoorden hebben wij een netwerk van samenwerkende 

partners: belangenverenigingen, brancheverenigingen, inkooporganisaties,  

marketingbureaus, website & webshopbouwers om ons heen staan. Op deze wijze 

borgen wij de gewenste kwaliteit en faciliteren wij jouw ambities.

Samenwerkende partners

Een greep uit onze partners

Meer partners, kijk op:   https://www.misterchat.nu/nl/over-ons/partnerprogramma/

Partner worden? Het partnership biedt vele voordelen. Neem contact op met Jan 

Pieter Vreeken om deze te bespreken.

Over ons
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Stimuleer extra 
verkoopkansen

Plantageweg 45

2951 GN Alblasserdam

Nederland

078 303 00 23

info@misterchat.nu

We staan 24/6 per
week voor je klaar

Benut al je
commerciële kansen

Blijf altijd in contact 
met je klant


