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'Ik beoordeel de complete ervaring met Sooqr
met een 9/10. De resultaten spreken voor
zichzelf en met de kosten voor Sooqr is dit
simpelweg een no-brainer'

,,

JEROME is een digital marketing bureau uit Alkmaar. Het bedrijf
helpt webshops bij alle stappen naar meer success, van
ontwikkeling tot digital marketing. 
JEROME heeft Sooqr Site search reeds voor vele van haar
klanten succesvol ingezet en één daarvan is
Ongediertewinkel.nl. Deze webshop verkoopt de beste
producten om zelf ongedierte te bestrijden. 

 
Willem Ruiter
"De standaard zoekfunctionaliteiten die we
gebruikten waren erg mager. We waren hiermee niet in
staat om onze site search voldoende te optimaliseren.
Met Sooqr kunnen de zeer geavanceerde site search
optimalisaties doorvoeren."   

https://jeromehq.nl/
https://jeromehq.nl/
http://ongediertewinkel.nl/
https://jeromehq.nl/
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Waarom Sooqr?   
"We kenden de mogelijkheden van Site search, zelfs voor dat we
Sooqr gebruikten, maar de resultaten waren ver boven
verwachting. We hebben Sooqr vrij recent geïmplementeerd. Als
we de resultaten van Black Friday en Cyber Monday van 2021
vergelijken met dezelfde periode in 2020, dan is er een duidelijke
conclusie: de conversion op search steeg met 65%, met een
toename van de omzet van meer dan 50%. 
Synonymen waren erg nuttig om bezoekers de juiste producten
te laten vinden voor een specifieke groep dieren, door de naam
van de dieren in te typen. Op deze manier werd de zoek beleving
eenvoudiger en meer intuïtief, juist voor die mensen die niet
goed wisten welk product te gebruiken. 
We hebben in het verleden andere zoekoplossingen gebruikt,
met Sooqr kregen we veel betere ondersteuning en werden
we begeleid van begin tot eind. Het customer success team is
altijd erg snel. Daarnaast is een Nederlandstalige partnership
manager een grote plus!"



Wil jij ontdekken wat Sooqr voor jou kan betekenen?
Neem contact op met +31 88 766 77 00 of stuur een

email naar partners@sooqr.com

Making Conversion Awesome. 

Bij Sooqr draait alles om conversie. We bieden krachtige
conversieverhogende oplossingen aan gericht op
eCommerce professionals. Onze conversion suite bestaat uit
Site Search (onsite zoekfunctie), Product Recommendations
(product aanbevelingen), en ons arsenaal groeit nog steeds.
Alle Sooqr producten kun je beheren vanuit MySooqr, de
centrale conversie cockpit die jouw actiegerichte inzichten
biedt en je helpt je conversie voortdurend te optimaliseren.
We hebben 1100+ tevreden klanten wereldwijd en onze lange
ervaring in zoeken en matchen maakt het kinderspel om de
juiste consument het juiste product te laten ontdekken in
jouw webshop. 

Over Sooqr
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