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Voor de eerste editie van dit State of Commerce rapport 
heeft Salesforce een enquête gehouden onder bijna 1400 
ondernemers. Daarnaast hebben we het aankoopgedrag 
van meer dan een miljard particuliere en zakelijke klanten 
wereldwijd geanalyseerd. Hierdoor kregen we meer inzicht in: 

•  Verschuivingen in de betrokkenheid en verwachtingen 
van consumenten (B2C) en zakelijke afnemers (B2B)

• De gevolgen van digitale verkoop voor de rol van sales 
• De effecten van de pandemie op het consumentengedrag 
• De manier waarop de B2B-verkoop verandert

Methodologie

De praktische inzichten in dit rapport zijn afkomstig uit een 
dubbelblind onderzoek dat plaatsvond in augustus 2020.  
Dit onderzoek leverde 1373 reacties op van fulltime 
werkzame managers met een directiefunctie of hoger. Onder 
de respondenten bevinden zich commercieel professionals 
bij B2B-, B2C- en B2B2C-bedrijven in Noord-Amerika, Latijns-
Amerika, Azië/Stille Oceaan, Japan en Europa. Niet alle 
respondenten zijn klanten van Salesforce. Kijk voor meer 
demografische gegevens van deze enquête op pagina 34.  

Salesforce Research biedt datagedreven inzichten waarmee 
bedrijven op een compleet nieuwe manier succes kunnen 
boeken. Bekijk alle rapporten op salesforce.com/research.
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Het winkelgedrag van consumenten is verzameld van 
websites die draaien op het Salesforce Commerce Cloud-
platform. In de analyses zijn alleen digitale verkoopwebsites 
meegenomen die tijdens de hele analyseperiode handel 
hebben gedreven (in dit geval van Q3 2018 t/m Q3 2020) 
en die per maand een minimumaantal bezoeken hebben 
gehad. Daarnaast zijn extra correcties toegepast om de 
schoonst mogelijke gegevens en daarmee consistent 
berekende meetwaarden te verkrijgen.

Eventuele prognoses die in dit rapport worden gedaan, 
betreffen toekomstverwachtingen die zijn afgeleid uit 
huidige en eerdere gegevens, en vormen als zodanig geen 
garantie voor prestaties of resultaten in de toekomst. Deze 
data vormen geen indicatie van de operationele prestaties 
van Commerce Cloud of de gerapporteerde financiële 
meetwaarden, inclusief groei van de bruto handelswaarde en 
de relatieve groei van de bruto handelswaarde bij klanten.

Door afronding van de cijfers komen niet alle procentuele 
totalen in dit rapport uit op 100%. Alle vergelijkende 
berekeningen zijn uitgevoerd met de werkelijke uitkomsten 
(de niet-afgeronde cijfers).
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Overzicht van commerciële 
prestatieniveaus 
In dit rapport hebben we de 
respondenten ingedeeld in drie 
prestatieniveaus voor commerciële 
organisaties.

Inhoud van dit 
rapport

kwalificeren het succes van de eigen organisatie 
met digitale verkoop als enigszins succesvol

Gemiddelde presteerders

kwalificeren het succes van de eigen organisatie 
met digitale verkoop als bijzonder succesvol

Uitstekende presteerders

35%

kwalificeren het succes van de eigen organisatie 
met digitale verkoop als niet succesvol of hebben 
helemaal niet geïnvesteerd in digitale verkoop

Slechte presteerders

55%

10%
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Spreiding per sector

We hebben zowel B2B- als  
B2C-ondernemers in elf branches 
ondervraagd. In de bijlage vind je 
een uitgebreider overzicht per sector.

Inhoud van dit 
rapport

Drogisterij
7%

Levensmiddelen
7%

Reclame en  
marketing

7%

Horeca, toerisme en 
transport

7%

Media en communicatie
7%

Gezondheidszorg

7%
Consumptiegoederen 
(m.u.v. levensmiddelen)

7%

Medische apparatuur
7%

Telecommunicatie

8%

Maakindustrie

13%

Retail 13%



SALESFORCE RESEARCH

Inhoud

Samenvatting ..........................................................................................................................07 

De situatie voor B2C ...............................................................................................................08 

Hoofdstuk 1: De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt ................................ 09

Hoofdstuk 2: Direct-to-consumer initiatieven nemen een hoge vlucht ................................... 13

Hoofdstuk 3: 'Shopping at the edge' maakt een groei door ...................................................... 18

De situatie voor B2B ...............................................................................................................23

Hoofdstuk 4: B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce ..................................................... 24 

Hoofdstuk 5: Het traditionele model houdt stand ondanks de digitale transformatie .......... 27

Hoofdstuk 6: Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce ............................................. 31

Bijlage ......................................................................................................................................33

01 |  Demografische informatie ..................................................................................................... 34

02 |  Brancheprofielen ..................................................................................................................... 35

03 |  Landprofielen .......................................................................................................................... 46

6STATE OF COMMERCE



SALESFORCE RESEARCH

Bestellingen door 
aanbevelingen via social media 

stegen met maar liefst

Samenvatting

De COVID-19-pandemie heeft de handel 
overal ter wereld vrijwel van de ene op 
de andere dag drastisch veranderd. De 
massale transitie naar digitale kanalen 
die er toch al aan zat te komen, is in 
een stroomversnelling beland. De 
onderzoeksresultaten in dit rapport 
bieden inzicht in de veranderingen die 
momenteel gaande zijn. Bepaalde kanalen 
doen het goed, maar andere juist niet. 
Bovendien lopen de zakelijke beslissingen 
en investeringsprioriteiten van bedrijven 
sterk uiteen, en houden deze verschillen 
verband met hun prestaties tijdens deze 
crisis.

Dit rapport toont de veranderde norm 
na de ontwrichtende gebeurtenissen 
van afgelopen tijd en geeft de mogelijke 
richting naar de toekomst voor B2C en B2B 
organisaties.

van de organisaties verwacht dat hun 
omzet binnen drie jaar grotendeels 
afkomstig zal zijn van digitale kanalen

tussen 2019 en 2020

van de uitstekend presterende 
bedrijven vervangt fysieke 
winkelervaringen door digitale

van de commercieel managers 
bij uitstekend presterende B2B-
bedrijven geeft aan dat de groei van 
e-commerce de omvang van het 
salesteam niet heeft beïnvloed of het 
team juist heeft vergroot*

56%

104%

66%

80%

Onlineaankopen namen toe 
met een ongekende

tussen maart 2019 en maart 
2020

200%
* Data alleen van respondenten met een salesteam.
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De situatie 
voor B2C 
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In 2019 was e-commerce goed voor 14,1% 
van de totale retailomzet wereldwijd. 
In 2023 zal dit naar verwachting zijn 
toegenomen tot 22%.* Omdat niet-
essentiële bedrijven tijdelijk hun winkels 
moesten sluiten of veel minder bezoekers 
mochten ontvangen wegens de COVID-
19-beperkingen, is e-commerce nog meer 
naar de voorgrond getreden.

De verschuiving van fysieke naar digitale 
verkoop is aanzienlijk geweest en heeft 
verstrekkende gevolgen gehad. Uit een  
analyse van de winkelactiviteiten van 
meer dan 1 miljard consumenten 
wereldwijd blijkt dat zij in 2020 massaal 
overstapten op e-commerce. Doordat 
veel consumenten door de pandemie aan 
huis gekluisterd waren, steeg de omzet 
uit e-commerce ten opzichte van het 
voorgaande jaar met 75% in het tweede 
kwartaal en 55% in het derde kwartaal. 
Consumenten internetten niet alleen meer 
dan ooit, maar zorgden samen ook voor 
een conversie die met recht historisch kan 
worden genoemd.

Transacties en omzet uit e-commerce schieten wereldwijd 
omhoog

01 De scheidslijn tussen  
fysieke en digitale  
verkoop vervaagt

*  Aandeel van e-commerce in de totale wereldwijde retailomzet 
tussen 2015 en 2023, Statista.

Groei van omzet Groei van transacties

Q1 2020 Q3 2020Q4 2019 Q2 2020Q3 2019

0%

100%

80%

60%

40%

20%
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Ongeveer evenveel

58%
52%

73%

44%
34%

01

Uitstekende presteerders bieden meer digitale ervaringen 

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Toen winkels hun deuren moesten sluiten 
vanwege de lockdownmaatregelen, 
verplaatsten ze hun verkoop, marketing en 
communicatie naar de digitale wereld. 

Omdat het consumentengedrag 
veranderde, besloten B2C-organisaties hun 
investeringen te verleggen naar digitale 
ervaringen. Op de vraag in hoeverre zij 
hun winkelervaring vervingen door een 
digitaal alternatief, antwoordde 66% van 
de uitstekende presteerders 'meer'.

Doordat consumenten in 2020 overstapten 
op digitaal winkelen, besloten veel B2C-
organisaties te experimenteren met nieuwe 
strategieën voor de klantbetrokkenheid. 
Omdat persoonlijk contact niet mogelijk 
was, maakten B2C-organisaties meer 
gebruik van technologieën die het mogelijk 
maken om de klant online eenzelfde mate 
van persoonlijke aandacht te bieden. 
Een grote meerderheid (73%) geeft aan 
een livechat- of -video-optie te hebben 
geïmplementeerd. Verder blijkt 58% van 
de respondenten virtuele evenementen 
op platformen zoals Instagram Live te 
organiseren. 

01 De scheidslijn tussen  
fysieke en digitale  
verkoop vervaagt

Minder Helemaal nietMeer

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

66%

57% 39% 1%

1%
1%

32%

24% 65%

4%

6% 6%

Mate waarin bedrijven persoonlijk contact uitbreiden met digitale ervaringen in vergelijking met 2019

Implementatie van digitale ervaringen als aanvulling op fysieke winkelervaringen*

* Respondenten: ondernemers die aangeven dat hun bedrijf fysieke winkelervaringen vervangt door digitale ervaringen.
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Winkels breiden hun contactloze mogelijkheden uit 

Hebben B2C-organisaties eigenlijk nog wel 
een winkel nodig? Jazeker, maar opties 
met beperkt contact (zoals online kopen 
en afhalen in de winkel of een afhaaloptie 
buiten de winkel) zijn belangrijk voor 
consumenten die kiezen voor gemak en 
veiligheid. 

Verder kunnen selfserviceopties voor 
consumenten er mogelijk toe leiden dat 
de B2C-sector minder afhankelijk wordt 
van bezorgdiensten. Meer dan de helft 
van alle B2C-organisaties bood al vóór de 
pandemie fysieke winkelopties met weinig 
tot geen contact, terwijl de meeste andere 
organisaties hier het afgelopen jaar toe zijn 
overgegaan.

01 De scheidslijn tussen  
fysieke en digitale  
verkoop vervaagt

Al aangeboden vóór COVID-19, 
momenteel ongewijzigd

In de afgelopen drie maanden 
geïntroduceerd wegens COVID-19

Al aangeboden vóór COVID-19, 
aanbod wordt momenteel uitgebreid

Van plan dit vóór het einde 
van 2020 aan te bieden

Al aangeboden vóór COVID-19, 
aanbod wordt momenteel beperkt

Helemaal geen plannen om dit 
aan te bieden

Afhalen buiten de winkel

Selfservice 20% 30% 12% 15% 8% 15%

Contactloze betalingen 26% 36% 12% 16% 6%4%

Contactloze bezorging 19% 31% 15% 22% 7% 7%

Online kopen en afhalen in de 
winkel of click-and-collect 31% 15% 17% 5% 9%22%

26% 15% 19% 6% 17%16%
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Social distancing leidt tot nieuwe winkelmethoden

Populairste contactloze methoden die B2C's wegens 
COVID-19 hebben uitgebreid

Winkeliers zagen dit jaar twee grote trends.

Consumenten betaalden met hun 
telefoon.

Mobile wallets worden niet meer alleen 
gebruikt voor onlinebestellingen, maar maken 
het ook mogelijk om contactloos te betalen 
in winkels. In de zomer van 2020 gaf 38% 
van de consumenten aan vaker contactloos te 
betalen dan vóór de pandemie.

Onlinebestellingen werden 
verwerkt in winkels.

Toen niet-essentiële winkels sloten voor het 
winkelend publiek, konden consumenten 
er geen nieuwe producten meer ontdekken. 
In plaats daarvan namen zij hun toevlucht 
tot websites of andere digitale kanalen zoals 
social media, waar 54% van de consumenten 
in de zomer van 2020 vaker of meer oog 
kreeg voor merkuitingen. De fysieke winkel 
werd vooral een verwerkingslocatie voor 
onlinebestellingen. In Q3 van 2020 groeiden 
Amerikaanse retailers met een afhaaloptie 
76% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Dat is veel meer dan de 47% groei van 
Amerikaanse retailers zonder afhaaloptie.

De scheidslijn tussen 
fysieke en digitale  
verkoop vervaagt

01

Contactloze bezorging Contactloze betalingen

Online kopen en 
afhalen in de winkel,  
of click-and-collect Selfservice

Medische apparatuurHoreca, toerisme en 
transport 

Gezondheidszorg 

Reclame en marketing

Maakindustrie 

Media en communicatie 

Levensmiddelen 

Drogisterij

Retail 

Consumptiegoederen 

Telecommunicatie

jaarlijkse omzetgroei  
Amerikaanse retailers met afhaaloptie

jaarlijkse omzetgroei 
Amerikaanse retailers zonder afhaaloptie

76%

47%

90%
jaarlijkse groei  
Wereldwijd gebruik van contactloze 
betaalmethoden
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Veel consumenten willen ook nadat de dreigingen van 
COVID-19 zijn geweken, hun essentiële producten  
online blijven kopen*

Direct-to-consumer initiatieven nemen 
een hoge vlucht 

02

De huidige digitale verschuiving in 
aankoopgedrag beïnvloedt ook de relatie 
tussen consumenten en merken. Naarmate 
de pandemie meer om zich heen greep, 
steeg ook het aantal digitale aankopen 
van essentiële producten rechtstreeks 
bij fabrikanten (aankopen die anders in 
de supermarkt werden gedaan) met een 
onvoorstelbare 200% ten opzichte van het 
jaar ervoor.

Zelfs in de aanloop naar de feestdagen van 
2020 behoorden levensmiddelen tot de 
categorieën waaraan onlineshoppers het 
meeste uitgaven. Ze bleken dus vooral te 
kiezen voor gemak.

Deze verandering is waarschijnlijk niet 
tijdelijk: 68% van de consumenten wil ook 
na de pandemie essentiële producten online 
blijven kopen.* Merken krijgen hierdoor de 
kans om rechtstreeks aan consumenten te 
verkopen. 

62% van de ondernemers in de 
levensmiddelensector vervangt 
fysieke winkelervaringen door 
livechat- of video-ervaringen.

200%

68%

32%

Waarschijnlijk

Onwaarschijnlijk

* Snapshot Research Series, Salesforce, 2020.

meer digitale aankopen van 
essentiële producten tussen 
maart 2019 en maart 2020
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Direct-to-consumer initiatieven nemen 
een hoge vlucht 

02

Belangrijkste redenen waarom ondernemers in 2020 
meer investeerden in digitale verkoop, per sector

Het veranderende consumentengedrag 
is B2C-ondernemers zeker niet 
ontgaan. De meeste ondernemers in de 
verschillende sectoren geven aan sinds 
2019 meer te hebben geïnvesteerd in 
digitale verkoop. Dit gold bovendien 
voor alle regio’s. Zo was bij ondernemers 
in Latijns-Amerika de noodzaak van 
deze investeringen misschien wel het 
hoogst.

Deze investeringen werden vooral 
ingegeven door COVID-19, de 
vraag van klanten en druk van de 
concurrentie. Voor ondernemers in de 
levensmiddelensector was de urgentie 
vanwege COVID-19 het grootst. 
84% van de ondernemers in deze 
sector noemde de pandemie zelfs als 
hoofdoorzaak – veel meer dan in de 
meeste andere sectoren.

Levensmiddelen

Medische apparatuur

Reclame en marketing

Belangrijkste reden: COVID-19

Maakindustrie

Retail

Gezondheidszorg

Consumptiegoederen

Drogisterij

Media en communicatie

Telecommunicatie

Belangrijkste reden: vraag van klanten

Horeca, toerisme en transport

Belangrijkste reden: druk van de concurrentie
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Een van de voordelen van meer direct-to-consumer 
transacties (D2C) is een hogere omzet, vooral omdat de 
pandemie de onlineaankoop van essentiele goederen enorm 
heeft bevorderd. Fabrikanten van consumptiegoederen (CG) 
merkten al vóór de pandemie dat deze trend in de lift zat. 
Hoewel het directe kanaal gemiddeld slechts 5% bijdraagt 

aan de totale omzet van de meeste CG-bedrijven, droeg dit 
kanaal toch voor 40% bij aan de groei.* De pandemie was 
een ware katalysator voor die groei. Onlineuitgaven aan 
levensmiddelen rechtstreeks via de website van producenten 
groeiden in Q2 en Q3 met meer dan 100%.

Direct-to-consumer initiatieven nemen een hoge vlucht 02

* Consumer Goods and the Battle for B2B and B2C Relationships, Salesforce Research, 2019.

Q1 2020 Q3 2020Q4 2019 Q2 2020Q3 2019

0%

200%

150%

100%

50%

Alle categorieën Kleding, algemeen

Elektronica en  
accessoires

Schoeisel, algemeen

Interieurartikelen

Levensmiddelen

Gezondheid en beauty

Digitale verkoop groeide explosief aan het begin van de pandemie
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In het COVID-19-tijdperk zetten veel 
ondernemers hun mensen op de eerste 
plaats. Meer dan de helft van hen geeft 
aan dat de veiligheid en het welzijn 
van medewerkers voor hen de hoogste 
prioriteit hebben. Een vergelijkbaar 
percentage hecht evenveel waarde 
aan vertrouwen. Bijna alle managers 
bij uitstekend presterende bedrijven 
geven aan dat klantbetrokkenheid een 
absolute kernwaarde voor hen is. 

B2C-ondernemers lopen bij het 
opbouwen van D2C-relaties echter 
tegen behoorlijke obstakels aan. 
Het grootste obstakel – hogere 
verwachtingen van consumenten – 
wordt op de voet gevolgd door het 
ontbreken van data uit eerste hand van 
retailers.* Bovendien vindt 55% van de 
CG-bedrijven het lastig om klantdata 
waarover ze wél beschikken in inzichten 
om te zetten.

Direct-to-consumer initiatieven nemen 
een hoge vlucht 

02

* Consumer Goods and the Battle for B2B and B2C 
Relationships, Salesforce Research, 2019.

Absoluut essentieel

Belangrijk

Enigszins belangrijk

52% 38% 10% 1%Duurzaamheid

67% 27% 1%
Veiligheid en welzijn  
medewerkers 6%

1%Vertrouwen 57% 34% 8%

2%Omzet en groei 51% 36% 11%

3%
Steun aan goede doelen in 
de gemeenschap 44% 36% 17%

Klantbetrokkenheid 59% 33% 7% 1%

Zeer belangrijk

Gelijkheid 54% 36% 9% 1%

Prioriteiten gaan verder dan alleen het bedrijfsresultaat
Belang dat ondernemers hechten aan het volgende
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Direct-to-consumer initiatieven nemen 
een hoge vlucht 

02

B2C-ondernemers hebben meerdere prioriteiten voor 
hun investeringen

Zeer belangrijk

Enigszins belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk

Waar B2C-ondernemers worstelen 
met een gebrek aan data uit eerste 
hand, zouden nieuwe investeringen 
wel eens uitkomst kunnen bieden. 
Ondernemers in allerlei sectoren (zoals 
de maakindustrie, consumptiegoederen 
en het drogisterijwezen) investeren meer 
in hun aanwezigheid op social media en 
minder in onlinemarktplaatsen.

Intussen vergroten ondernemers in  
de sectoren voor consumptiegoederen 
en medische apparatuur juist hun 
investeringen in onlinemarktplaatsen. 
Voor ondernemers in de 
gezondheidszorg, levensmiddelen, 
reclame en marketing, en het 
drogisterijwezen hebben investeringen 
in fysieke gebouwen echter de hoogste 
prioriteit.

Uitstekende en gemiddelde 
presteerders geven duidelijk aan dat 
hun website en aanwezigheid op social 
media de hoogste investeringsprioriteit 
hebben, terwijl slechte presteerders zich 
meer richten op fysieke winkels. 

Fysieke winkels/aanwezigheid 26% 16% 27% 31%

Website 24% 32% 24% 20%

Aanwezigheid op social media 26% 29% 26% 19%

Marktplaatsen 24% 22% 23% 30%
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Digitale uitgaven van consumenten 
stegen met               tussen Q3 2019 
en Q3 2020.

De digitale transformatie heeft de 
manier waarop mensen communiceren, 
ontspanning zoeken, werken, bankzaken 
regelen en winkelen drastisch veranderd. 
Terwijl fysieke interacties terugliepen door 
de pandemie, namen digitale interacties 
juist toe. 

Naarmate shoppers steeds minder fysieke 
winkels bezoeken en vaker kiezen voor de 
apps, sites en andere digitale ruimten die 
ze toch al gebruiken (een verschuiving die 
Salesforce 'shopping at the edge' noemt), 
groeit de druk op bedrijven om klanten via 
deze kanalen van dienst te zijn.

45% 38% 8% 9%

39% 40% 14% 7%

30% 56% 10% 5%

21% 37% 35% 7%

45% 36% 7% 13%

32% 36% 9% 23%

21% 48% 20% 11%

14% 37% 21% 28%

9% 32% 56% 3%

54% 38% 5% 2%

Deed dit minder dan 
gewoonlijk

Deed dit ongeveer 
evenveel als voorheen

Deed dit meer dan 
gewoonlijk

Deed dit voorheen niet en 
nu nog steeds niet

* Snapshot Research Series, Salesforce, 2020.

03 'Shopping at the edge' 
maakt een groei door

Surfen op internet

Social media gebruiken

Video's kijken/streamen

Online winkelen

Luisteren naar streaming 
media

E-mails lezen en schrijven

Kopen bij kleine bedrijven

Diverse niet-essentiële  
uitgaven doen

Vrijwilligerswerk om anderen 
te helpen

Winkelen in fysieke winkels

Het consumentengedrag veranderde tijdens de pandemie
Mate waarin consumenten het volgende vaker doen dan vóór de pandemie*

55%
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Uitstekend presterende bedrijven zijn het 
er veelal over eens dat een overstap naar 
digitaal betekent dat een merk moet worden 
ingebed in de kanalen en apparaten waarop 
consumenten de meeste tijd doorbrengen. 
Omdat 56% van de consumenten aangeeft 
minder tijd dan voorheen door te brengen 
met winkelen in fysieke winkels, is de vraag: 
waar zijn die consumenten dan gebleven? Het 
antwoord: op social media.

Uit data van Salesforce blijkt dat het 
verkeer naar websites dat voortkwam uit 
doorverwijzingen via social media, in het 
tweede kwartaal van 2020 groeide met  
een ongekende 104% ten opzichte van  
hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor.  
En consumenten keken daarbij niet alleen 
maar wat rond. Ook bestellingen na 
doorverwijzingen via social media lieten  
een nooit eerder vertoonde jaarlijkse groei  
van 104% zien.

De betrokkenheid verschilt duidelijk per 
regio. Managers van Latijns-Amerikaanse 
en Europese bedrijven zagen dat de 
betrokkenheid het hoogst was voor 
instructievideo's, terwijl managers in China, 
Japan en Australië juist meldden dat Instagram 
Live en trends op social media (zoals TikTok-
challenges) de grootste betrokkenheid 
opleverden. B2C-ondernemers in Noord-
Amerika gaven juist aan dat zij het meeste 
succes boekten met socialmedia-takeovers.*

'Shopping at the edge' 
maakt een groei door

03

Uitstekende presteerders boeken meer succes met verkoop 
via social media

16%

32% 44%

65% 8% 10%

20%

3%

3%

1%

Enigszins succesvolSuccesvolZeer succesvol Niet succesvol Biedt geen verkoop via social media

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

71% 24%Uitstekende presteerders

4%

* Zie bijlage.

Ondernemers die een hoge betrokkenheid melden via de 
volgende kanalen

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

38%

62%

75%

33%

60%

74%

50%

67%

84%

50%

67%

80%

50%

64%

75%

Instagram Live

Instructievideo's

Virtuele live-evenementen  
(niet op Instagram)

Socialmediatrends  
(bijv. TikTok-challenges)

Socialmedia-takeovers  
(bijv. gasten op socialmedia-accounts)
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De beweegredenen van B2C-bedrijven 
om in nieuwe kanalen te investeren, 
gaan verder dan het vergroten van hun 
merkbekendheid. 88% van de uitstekende 
presteerders geeft aan meer te investeren 
in contextafhankelijke of ingebedde 
verkoop. Hiermee introduceren ze verkoop 
in andere digitale ervaringen, zoals social 
media, gamificatie, spraakplatformen en 
virtual reality.

Voor het beheer van hun 
contextafhankelijke verkoop investeren 
B2C-bedrijven in verschillende systemen 
en ontplooien ze ook andere initiatieven. 
Uitstekende presteerders kiezen vaak voor 
een contentmanagementsysteem (CMS). 

'Shopping at the edge' 
maakt een groei door

03

De meeste bedrijven investeerden meer in 
contextafhankelijke verkoop dan in 2019

Veel B2C's investeerden meer in de volgende technologieën

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders

Social platformen

Spraakplatformen

Games

Augmented reality

Mobiele betalingen/ 
portemonnees (Apple Pay, 
PayPal, enz.)

Livestreaming

43%

40%

33%

22%

16%
35%

34%
21%

39%

40%

19%

Achteraf betalen 
(Affirm, enz.) 19%

31%

Orderbeheer
34%

30%

Contentmanagementsysteem 32%

46%

Afhalen buiten de winkel
32%

18%

38%

MinderOngeveer evenveelMeer

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

88%

72% 27% 1%

12%

56% 40% 4%
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B2C's implementeerden nieuwe technologieën in 2020

Tijdens de pandemie boden veel 
onlinekanalen mogelijkheden om de 
betrokkenheid te vergroten. Social media, 
surfen op internet en videostreaming 
zijn de drie populairste activiteiten 
waaraan consumenten in 2020 meer tijd 
besteedden.

B2C-bedrijven speelden hier snel op in. In 
slechts drie maanden tijd had 41% van de 
bedrijven realtime webchats of videochats 
toegevoegd aan het onlineaanbod. Nog 
eens 34% van de bedrijven was van plan 
deze chatdiensten vóór het einde van 
2020 te implementeren. En 33% van 
de respondenten had in de loop van het 
jaar virtual reality en virtueel winkelen 
geïmplementeerd.

'Shopping at the edge' 
maakt een groei door

03

33% 31%Virtual reality

32% 36%Artificial reality

35% 41%

Afspraken voor 
virtuele winkelsessies/
stijladviezen

41% 34%Livechat of -video

Geïmplementeerd vóór augustus 2020 Van plan om vóór het einde van 2020 te implementeren
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Conclusie: verkoop vormt slechts een deel van de customer journey
Is er nog ruimte voor fysieke winkels in het veranderde 
handelsklimaat? B2C-ondernemers zijn het erover eens 
dat fysieke locaties nog altijd een rol spelen in hun 
bedrijfsstrategie en tot hun belangrijkste investeringen 
behoren. Aanwezigheid op social media en een goede website 
zijn echter nog belangrijker. 

Door COVID-19 is de overstap naar digitale kanalen voor het 
ontdekken en kopen van producten in een stroomversnelling 
beland. De winkel, ooit de belangrijkste plek om producten te 
ontdekken, verandert geleidelijk in een verwerkingslocatie.

De uitdaging hierbij is om deze verschuiving te koppelen aan 
de customer experience. Winkelmedewerkers weten vaak 
niet hoe zij de schat aan informatie die schuilgaat achter de 
onlineprofielen van hun klanten, moeten benutten.

Ontdek hoe je zowel online als in de winkel een uniforme 
aankoopervaring kunt bieden. 

Lees verder om meer te weten te komen over de situatie 
voor B2B.
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De situatie 
voor B2B 
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van de respondenten geeft aan dat digitale 
kanalen binnen drie jaar goed zullen zijn 
voor meer dan 50% van de B2B-omzet

Gebieden waarin B2B-bedrijven de komende 
twee jaar van plan zijn meer te investeren

De snelle verschuiving naar digitaal doet 
zich overal voor, ook bij B2B-bedrijven. 
83% van de B2B-bedrijven verkoopt nu 
al online, en de meeste van hen blijven 
investeren in digitale kanalen. E-commerce 
wordt zelfs genoemd als het belangrijkste 
verkoopkanaal waarin B2B-respondenten 
willen investeren.

Bijna één op de drie B2B-bedrijven geeft 
aan dat 50% of meer van hun totale omzet 
nu al afkomstig is van digitale kanalen. 
55% van de respondenten verwacht dat dit 
binnen nu en een paar jaar het geval zal zijn. 

Er zijn wel regionale verschillen te 
onderscheiden in het niveau van de digitale 
verkoop. 54% van de respondenten in de 
Verenigde Staten meldde dat ten minste 
50% van hun omzet afkomstig was van 
digitale kanalen. In alle andere regio's 
meldden de ondernemers lagere cijfers. In 
alle regio's hadden ze er echter vertrouwen 
in dat digitale verkoop binnen een paar jaar 
meer dan 50% van hun bedrijfsactiviteiten 
zou uitmaken.*

04 B2B loopt geleidelijk 
warm voor e-commerce

65%

61%

38%

38%

36%

3%

E-commerce

Onlineselfservice voor klanten

Distributeurs

Inside sales-teams

Persoonlijke salesteams

Geen van bovenstaande

van de respondenten geeft aan dat digitale 
kanalen in 2020 goed waren voor meer dan 
50% van de B2B-omzet30%

55%

* Zie bijlage.
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GoedBijzonder goed Neutraal Slecht

De meeste B2B-bedrijven verhoogden het 
afgelopen jaar hun investeringen in digitale 
verkoop. Voor wie al vroeg investeerde 
in digitale mogelijkheden, vormde de 
pandemie een grote uitdaging – maar  
ook een grote kans. 38% van de bedrijven 
zegt dat hun verkoop op afstand zeer 
voorspoedig is verlopen. Onder de 
uitstekende presteerders betrof dat zelfs 
een verbluffende 70%.

B2B loopt geleidelijk 
warm voor e-commerce

04

Minder Helemaal nietOngeveer evenveelMeer

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

30%70%

53%34%

26% 16%

12%

47%11%

83% 15% 2%

1%61% 38%

27% 51% 13% 9%

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

Veel B2B-bedrijven investeerden het afgelopen 
jaar meer in digitale verkoop

Uitstekende presteerders blonken in 2020 uit in verkoop op 
afstand

Mate waarin bedrijven in 2020 hebben geïnvesteerd in digitale verkoop in vergelijking met 2019

Ondernemers die hun prestaties op het gebied van verkoop op afstand tijdens de pandemie 
als volgt beoordeelden
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B2B-inkopers kozen dit jaar massaal voor e-commerce

B2B loopt geleidelijk 
warm voor e-commerce

04

90%

66%

44%

80%

van de ondernemers in Japan meldde 
goede resultaten voor hun verkoop op 
afstand in 2020

meer online-B2B-bestellingen 
wereldwijd tussen januari en augustus

van de ondernemers in het VK, 
Duitsland en Frankrijk meldde dat hun 
investeringen in e-commerce goede 
resultaten hebben opgeleverd

van de ondernemers in de Verenigde 
Staten, Canada en Australië meldde 
goede resultaten voor hun verkoop op 
afstand in 2020

Wereldwijd melden ondernemers voor 2020 
uiteenlopende succespercentages voor de 
afhandeling van verkoop op afstand. In de 
Verenigde Staten, Canada en Australië geeft 
90% aan succesvol of bijzonder succesvol te 
zijn geweest. In Japan geldt dit voor 66%. 
Van de ondernemers in het VK, Duitsland en 
Frankrijk meldt 80% dat hun investeringen 
in e-commerce succesvol waren.

Uit Commerce Cloud-data blijkt dat B2B-
bedrijven zich meer bezighielden met 
digitale verkoop. Tussen januari en augustus 
2020 nam het aantal B2B-bestellingen via 
een e-commerceoplossing toe met 44%. 
Naarmate het jaar vorderde, bleef dat cijfer 
verder stijgen.

Digitale verkoop en persoonlijke verkoop 
komen echter heel verschillend tot stand.  
De respondenten schatten dat het 
gemiddelde aankoopbedrag van 
selfservicebestellingen ongeveer de helft 
lager was dan bij aankopen bij een verkoper. 

Met andere woorden: er is veel te zeggen 
voor een combinatie van traditionele en 
digitale salesmodellen voor B2B-organisaties.
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Het traditionele model houdt stand 
ondanks de digitale transformatie

05

Als 83% van de B2B-organisaties 
investeert in een oplossing voor digitale 
verkoop, is er dan nog wel plaats voor 
de traditionele salesfunctie? Zeker wel: 
ruim de helft (58%) van de uitstekend 
presterende B2B-bedrijven investeert 
ondanks de toename van de digitale 
verkoop nog steeds in persoonlijke 
salesteams. 52% van deze uitstekende 
presteerders geeft zelfs aan de komende 
twee jaar de investeringen in salesteams 
te willen verhogen.

Marktleiders zijn wel verdeeld over de 
rol van persoonlijke salesteams. B2B-
ondernemers in de sectoren drogisterij, 
levensmiddelen, medische apparatuur 
en consumptiegoederen zijn vaak 
voorstander van hogere investeringen in 
persoonlijke salesteams. Ondernemers 
in andere sectoren verwachten 
juist meer te gaan investeren in 
e-commerceoplossingen voor B2B.*

Persoonlijke salesteams

52%

35%

29%

Inside salesteams 29%

48%

40%

Distributeurs

44%

39%

32%

Onlineselfservice voor klanten

66%

70%

48%

B2B-e-commerce

71%

74%

50%

Uitstekende presteerders

Gemiddelde presteerders

Slechte presteerders

Gebieden waarin B2B-bedrijven de komende 
twee jaar van plan zijn te investeren

* Zie bijlage.
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Het traditionele model houdt stand 
ondanks de digitale transformatie

05

De symbiotische relatie tussen 
traditionele en digitale verkoop blijkt 
wel uit het feit dat maar 16% van de 
B2B-bedrijven aangeeft dat de groei van 
hun e-commercekanaal heeft geleid 
tot lagere investeringen in salesteams. 
31% van de bedrijven meldt zelfs dat 
salesteams juist groter zijn geworden na 
investeringen in e-commerce.

En ook onder salesteams die even groot 
blijven, doet zich een transformatie 
voor. 37% van deze organisaties is het 
ermee eens dat salesfuncties geleidelijk 
aan veranderen. Een meerderheid van 
de respondenten (63%) geeft hierbij 
specifiek aan dat salesteams zich dankzij 
e-commerce minder bezig hoeven te 
houden met de logistiek achter de 
verwerking van bestellingen. In plaats 
daarvan hebben deze teams zich 
ontwikkeld tot strategisch adviseurs.  
En ondanks dat 59% meldt dat 
sommige teams zijn omgeschoold om 
zich te richten op andere prioriteiten 
binnen het bedrijf, geeft 21% aan 
dat digitale verkoop salesteams de 
mogelijkheid biedt om meer tijd 
en aandacht te besteden aan hun 
waardevolste klanten.

Salesmedewerkers zijn meer strategisch 
adviseurs geworden waarop klanten 
vertrouwen en houden zich minder bezig 
met de verwerking van bestellingen 63%

Salesmedewerkers zijn omgeschoold en 
richten zich meer op marketing of andere 
afdelingen binnen het bedrijf 59%

Het management heeft 
salesmedewerkers overgeplaatst naar 
andere salesregio's 28%

Het management heeft de focus voor 
salesmedewerkers verlegd naar grote 
klanten, terwijl kleinere klanten meer 
selfserviceopties aangeboden krijgen 21%

16% 9%6%37%31%

Salesteam 
is kleiner 
geworden

Salesteam 
is groter 
geworden

Salesteam is even 
groot gebleven

Geen impact Niet van toepassing – 
geen e-commerce

De groei van e-commerce is van invloed op B2B-salesteams

Manieren waarop B2B-salesfuncties veranderen 
onder invloed van e-commerce

Impact van de groei van e-commerce op de omvang van salesteams

Deze vraag werd alleen gesteld aan de salesafdeling.
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Branchenieuws

De beste salesorganisaties houden klantinformatie 
zorgvuldig bij
Salesmedewerkers die dagelijks de volgende informatiebronnen volgen
Nieuws

Inzichten

Uitstekende vs. slechte 
presteerders

Uitstekende vs. slechte 
presteerders

1,0x 
vaker

1,2x 
vaker

1,1x 
vaker

1,2x 
vaker

1,5x 
vaker

2,4x 
vaker

2,9x 
vaker

4,5x 
vaker

6%

11%

14%

44%

54%

24%

41%

59%

14%

18%

18%

46%

57%

22%

35%

58%

26%

32%

34%

48%

63%

36%

48%

61%

Uitstekende presteerders Slechte presteerdersGemiddelde presteerders

Nationaal nieuws

Regionaal nieuws

Internationaal nieuws

Aankoopgeschiedenis 
van klanten

Communicatiegeschiedenis 
van klanten

Activiteiten van  
concurrenten

Wijzigingen in de  
personeelsbezetting  
van klanten

Alle data op deze pagina zijn afkomstig uit State of Sales, Salesforce Research, 2020.

Het traditionele model houdt stand 
ondanks de digitale transformatie

05 Salesmedewerkers verslinden 
informatie uit verschillende bronnen om 
hun klanten beter te kunnen begrijpen 
en adviseren – een proces dat ook wel 
'insight selling' wordt genoemd.

De meeste salesmedewerkers beseffen 
dat ze regelmatig algemeen beschikbare 
informatiebronnen moeten raadplegen, 
zoals macro-ontwikkelingen in het 
nationale en internationale nieuws en 
microtrends in bijvoorbeeld vakbladen 
en branchegerichte podcasts. Maar 
wat betreft het type klantspecifieke 
inzichten dat doorgaans voortkomt uit 
salesgesprekken en vervolgens privé 
wordt vastgelegd (zoals wijzigingen 
in de personeelsbezetting), blijkt er 
echter een opmerkelijke tweedeling te 
bestaan. Algemeen kan worden gesteld 
dat uitstekend presterende organisaties 
deze informatie veel beter bijhouden en 
benutten om een holistisch beeld van 
klanten en hun behoeften te krijgen.

88% van de 
salesmedewerkers zegt dat het, 
gezien de huidige economische 
omstandigheden, belangrijk 
is om te anticiperen op de 
behoeften van klanten.
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Het traditionele model houdt stand 
ondanks de digitale transformatie

05

B2B-e-commerce heeft ook gevolgen 
voor klantenserviceteams. 57% 
van de bedrijven geeft aan dat 
klantenserviceteams nu directer 
dan voorheen betrokken zijn bij 
verkoopactiviteiten.

Bij de uitstekende presteerders is 
de kans zelfs nog groter (73%) dat 
servicemedewerkers betrokken zijn 
bij verkoopactiviteiten. Uitstekend 
presterende bedrijven zien functies 
en afdelingen namelijk niet als 
geïsoleerde entiteiten, maar eerder als 
mogelijkheden die onderling verbonden 
zijn en samen de volledige customer 
journey verbeteren.

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

Het klantenserviceteam 
is nu meer betrokken bij 
verkoopactiviteiten

Het klantenserviceteam besteedt nu 
minder tijd aan de dienstverlening 
aan kleinere klanten

Het klantenserviceteam 
besteedt nu minder tijd aan de 
dienstverlening aan grote klanten

Het klantenserviceteam 
besteedt minder tijd aan de 
dienstverlening aan klanten 
via de telefoon/fax

Het klantenserviceteam kan 
klanten nu beter van dienst zijn 
dankzij uitgebreidere klantdata

Het klantenserviceteam is 
niet veranderd

73%

57%

31%

38%

35%

36%

33%

33%

26%

33%

30%

30%

30%

41%

27%

16%

4%

7%

Ondernemers die de volgende impact melden

Klantenserviceteams hebben baat bij e-commerce
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Wat B2B-organisaties waarderen 
aan e-commerce

06

* Zie bijlage.

Belangrijkste factoren bij de keuze van een digitale 
oplossing

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

3 
b

el
an

gr
ijk

st
e Digitale innovatie Klanttevredenheid Omzet

Klanttevredenheid Digitale innovatie Klanttevredenheid

Groei Groei Groei

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Uitstekende presteerders Gemiddelde presteerders Slechte presteerders

3 
m

in
st

 b
el

an
gr

ijk
e

Personalisering Kostenbesparing Digitale innovatie

Aanpassingsmogelijkheden  
van platform

Aanpassingsmogelijkheden  
van platform

Aanpassingsmogelijkheden  
van platform

Kostenbesparing Personalisering Personalisering

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Minder belangrijke factoren bij de keuze van een 
digitale oplossing

Bij het kiezen van een e-commerceplatform 
lopen de prioriteiten van B2B-bedrijven sterk 
uiteen, afhankelijk van hun bedrijfsprestaties. 
Hoewel de klanttevredenheid in alle drie 
de prestatiecategorieën als een van de 
belangrijkste factoren wordt genoemd, 
hechten uitstekende en gemiddelde 
presteerders ook waarde aan digitale 
innovatie. De slechte presteerders kijken 
bij het kiezen van een platform juist vooral 
naar de omzet. Uitstekende presteerders 
beschouwen kosten veel minder vaak als een 
bepalende factor. En net als gemiddelde en 
slechte presteerders letten ook zij relatief 
weinig op de aanpassingsmogelijkheden van 
een platform. 

In sectoren als levensmiddelen, horeca, 
toerisme en transport, en telecommunicatie 
is iedereen het erover eens dat de 
omzet de belangrijkste factor is bij het 
kiezen van een digitale oplossing. Voor 
retail, consumptiegoederen, medische 
apparatuur, reclame en marketing, media 
en communicatie, en drogisterij is dat de 
klanttevredenheid. De gezondheidszorg ziet 
digitale innovatie zelfs als de belangrijkste 
factor.*
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Conclusie

E-commerce blijft een belangrijke rol spelen in de activiteiten 
van zowel B2B- en B2C-bedrijven, zoveel is wel duidelijk. 
Ook wanneer COVID-19 in de toekomst uit hun leven is 
verdwenen, zijn klanten van plan digitaal aankopen te blijven 
doen. 

Ontdek hoe oplossingen zoals Salesforce Commerce Cloud 
werken. 
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Bijlage 
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Demografische informatie

B2C – grootte

B2B – functie

B2C – functie

B2B – grootte

B2C – regio

B2B – regio

B2C – sector

Retail ........................................................................ 7%

Maakindustrie ........................................................ 24%

Gezondheidszorg ................................................... 7%

Consumptiegoederen (m.u.v. levensmiddelen)....24%

Medische apparatuur ........................................... 7%

Telecommunicatie................................................. 9%

Media en communicatie ...................................... 7%

Horeca, toerisme en transport ............................ 7%

Reclame en marketing .......................................... 7%

Levensmiddelen .................................................... 7%

Drogisterij ................................................................ 7%

Verenigde Staten ................................................... 11%

Verenigd Koninkrijk................................................ 11%

Duitsland................................................................. 11%

Canada .................................................................... 10%

Frankrijk ................................................................... 11%

China ....................................................................... 11%

Australië .................................................................. 11%

Japan ....................................................................... 12%

Latijns-Amerika ...................................................... 11%

Klein (<50–500 medewerkers) ........................... 37%

Middelgroot (501-5000 medewerkers) ............. 45%

Groot (>5000 medewerkers) .............................. 18%

Klein (<50–500 medewerkers) ........................... 37%

Middelgroot (501-5000 medewerkers) ............. 43%

Groot (>5000 medewerkers) .............................. 19%

Voorzitter raad van bestuur .................................. 12%

Directieniveau ........................................................ 45%

Vicevoorzitter ......................................................... 13% 

Directeur ................................................................. 30%

Voorzitter raad van bestuur .................................. 16%

Directieniveau ........................................................ 49%

Vicevoorzitter ......................................................... 12% 

Directeur ................................................................. 23%

Verenigde Staten ................................................... 11%

Verenigd Koninkrijk................................................ 11%

Duitsland................................................................. 11%

Canada .................................................................... 9%

Frankrijk ................................................................... 11%

China ....................................................................... 14%

Australië .................................................................. 11%

Japan ....................................................................... 11%

Latijns-Amerika ...................................................... 11%

Retail ........................................................................ 19%

Maakindustrie ........................................................ 17%

Gezondheidszorg ................................................... 7%

Consumptiegoederen (m.u.v. levensmiddelen) 7%

Medische apparatuur ........................................... 7%

Telecommunicatie................................................. 7%

Media en communicatie ...................................... 7%

Horeca, toerisme en transport ............................ 7%

Reclame en marketing .......................................... 7%

Levensmiddelen .................................................... 7%

Drogisterij ................................................................ 7%

B2B – sector
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Brancheprofiel 
Retail

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

59%

53%

64%

46%

36%

2%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

2%

5%67% 32%

6%35%59%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

36% 67%
van de B2B-bedrijven 

geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmedia-takeovers
Socialmediatrends EN
instructievideo's 4

1 52Klanttevredenheid
Digitale innovatie EN 
personalisering EN groei Omzet

Even belangrijkMeer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

Instagram Live

B2B (50 respondenten)B2C (131 respondenten)

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

Even vaak genoemd

1%

42% 42%

66%

34%

66%

3%
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Consumptiegoederen (m.u.v. levensmiddelen)

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

60%

47%

77%

50%

23%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

54% 46%

47%50%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmediatrends Instructievideo's 3

1 42Digitale innovatie
Klanttevredenheid 
EN groei

Aanpassingsmogelijkheden  
van platform EN omzet

44%

53%

63%

30%

67%

Socialmedia-takeovers

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even belangrijk Even belangrijk

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

44%

3%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

100%
van de B2B-bedrijven 

geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Levensmiddelen

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

47%

38%

62%

29%

18%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

52% 42%

6%39%47% 8%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 3Instructievideo's EN
socialmedia-takeovers Instagram Live 4

1 32Omzet Klanttevredenheid Groei

45%

31%31%

59%

3%

48%

Socialmediatrends

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even vaak genoemd

4%

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

22% 92%

2%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Maakindustrie

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

52%

63%

79%

54%

42%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

3%70% 28%

45%51%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Socialmedia-takeovers 3

1 42Omzet
Klanttevredenheid EN 
groei

Kostenbesparing EN
digitale innovatie

Even belangrijk

26%
29%

69%

38%

3%

76%

Instagram Live

B2B (160 respondenten)B2C (119 respondenten)

Even belangrijk

3%

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

31%

1%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

83%
van de B2B-bedrijven 

geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Gezondheidszorg

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

62%

47%

91%

24% 26%

3%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

4%58% 38%

6%53%42%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Instagram Live 3

1 32Digitale innovatie Klanttevredenheid Omzet ENgroei

30% 28%

61%

28%

83%

Socialmedia-takeovers EN 
socialmediatrends

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even belangrijk

Even vaak genoemd

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

22%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

63%
van de B2B-bedrijven 

geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Medische apparatuur

Livechat of -video

Artificial reality

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

66%
59%

66%
61%

41%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

50% 48%

5%60%33%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Instagram Live 3

1 32Digitale innovatie Klanttevredenheid

Aanpassingsmogelijkheden  
van platform EN omzet EN  
groei

Even belangrijk

Socialmediatrends

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

van de B2B-bedrijven  
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

34% 79%

2%

2%

44%

53%

63%

30%

67%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams
Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert

40STATE OF COMMERCE



Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Drogisterij

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

50%
45%

80%

40% 43%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

6%62% 32%

5%49%44%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 3Socialmedia-takeovers
EN socialmediatrends

Virtuele live-
evenementen 4

1 32Digitale innovatie Klanttevredenheid Omzet

56%

44%

64%

56%

3%

67%

Instructievideo's 

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even vaak genoemd

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

58% 88%

2%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Telecommunicatie

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

72%
67%

62%

41%
36%

3%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

64% 24%

5%41%54%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 3Instagram Live EN
socialmedia-takeovers Socialmediatrends 4

1 42Groei
Digitale innovatie EN 
omzet

Klanttevredenheid EN 
personalisering

Even belangrijkEven belangrijk

41%

56%

49%

39%

53%

Virtuele live-evenementen 
EN instructievideo's

B2B (63 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even vaak genoemd Even vaak genoemd

6% 6%

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

37% 67%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Media en communicatie

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

63%

37%

81%

33%
26%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

32% 58%

7%48%41%

3%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instagram Live

Virtuele live-evenementen 
EN socialmedia-takeovers EN 
socialmediatrends 5

1 32Klanttevredenheid Digitale innovatie Omzet

25%

32%

55%55%

39%

11%

Instructievideo's

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

Even vaak genoemd

6%4%

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

40% 86%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Brancheprofiel 
Horeca, toerisme en transport

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

45%

39%

68%

29%

24%

3%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

10%46% 38%

9% 16%29%47%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's 
Virtuele live-
evenementen 3

1 32Omzet Klanttevredenheid 
Digitale innovatie EN 
personalisering 

33%
39%

58%

33%

3%

69%

Socialmedia-takeovers

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

6%

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

26% 69%

Even belangrijk

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

Brancheprofiel 
Reclame en marketing

72%

42%

75%

50%

42%

3%

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

6%38% 56%

53%44% 3%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 
1 2Socialmedia-takeovers Instructievideo's 3

1 32Klanttevredenheid Digitale innovatie Kostenbesparing EN groei

33%

54%

40%40%

6%

58%

Socialmediatrends

B2B (50 respondenten)B2C (50 respondenten)

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

50% 100%

Even belangrijk

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Overig

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Verenigde Staten

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

61%
66%

75%

41%41%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

4%63% 33%

5%44%52%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

55%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmedia-takeovers Instructievideo's 3

1 42Digitale innovatie
Klanttevredenheid EN 
groei Omzet

Even belangrijk

40%

52%

69%

45%

2%

72%

Instagram Live

B2B (72 respondenten)B2C (79 respondenten)

92%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Canada

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

45% 45%

74%

21%
18%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

5% 8%39% 48%

16%51%31%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

28% 93%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmedia-takeovers Socialmediatrends 3

1 32Groei Omzet Klanttevredenheid

30%

38%

54%

40%

4%

50%

Instructievideo's

B2B (67 respondenten)B2C (66 respondenten)

2%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Verenigd Koninkrijk

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

42%

51%

79%

32%
25%

2%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

5%61% 34%

3%37%58%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

37%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Instagram Live 3

1 32Omzet Digitale innovatie Klanttevredenheid 

23%
28%

46%

26%

4%

63%

Virtuele live-evenementen

B2B (76 respondenten)B2C (76 respondenten)

68%

2%

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Duitsland

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

40%

55%

64%

45%

34%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

5% 12%38% 45%

8%8%45%39%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

37% 73%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Socialmediatrends 3

1 32Digitale innovatie Klanttevredenheid Groei

50%

42%

59%

30%

2%

58%

Socialmedia-takeovers 

B2B (73 respondenten)B2C (76 respondenten)

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Frankrijk

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

64%

38%

66%

43%

25%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

5%45% 48%

49%37%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

34% 77%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmedia-takeover Instructievideo's 3

1 32Omzet Klanttevredenheid Personalisering

36%

45%

57%

34%

61%

Socialmediatrends

B2B (76 respondenten)B2C (77 respondenten)

7% 7%

1%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
China

Livechat of -video

Artificial reality

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

65%

57%

82%

43% 43%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

62% 38%

48%49%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

21% 75%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmediatrends
Instagram Live EN 
socialmedia-takeovers 4

1 32Digitale innovatie Groei Klanttevredenheid

29%

39%

74%

44%

79%

Instructievideo's

B2B (76 respondenten)B2C (95 respondenten)

3%

Even vaak genoemd

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Australië

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

57%
61%

70%
64%

39%

1%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

54% 45%

53%44%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

38% 100%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Socialmedia-takeovers
Instagram Live EN 
socialmediatrends 4

1 32Omzet Kostenbesparing
Digitale innovatie EN 
groei

Even belangrijk

37% 34%

77%

23%

84%

Instructievideo's

B2B (76 respondenten)B2C (76 respondenten)

Even vaak genoemd

1%

1%

1%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Japan

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

67%

56%

72%

61%

54%

3%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

67% 23% 4% 6%

40% 8%49% 3%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

18% 66%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instagram Live

Virtuele live-
evenementen EN 
socialmediatrends 4

1 32Omzet Klanttevredenheid
Aanpassingsmogelijkheden 
van platform

52%

43% 43% 43%42%

17%

Socialmedia-takeover

B2B (81 respondenten)B2C (78 respondenten)

Even vaak genoemd

Distributeurs

B2B e-commerce

Geen van bovenstaande

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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Meer MinderOngeveer evenveel Helemaal niet

De scheidslijn tussen fysieke en digitale verkoop vervaagt B2B loopt geleidelijk warm voor e-commerce

Regioprofiel 
Latijns-Amerika

71%

Livechat of -video

Artificial reality

Overig

Afspraken voor virtuele winkelsessies/stijladviezen

Virtual reality

Virtuele evenementen (bijv. Instagram Live)

Bedrijven die deze digitale ervaringen hebben geïntroduceerd ter vervanging van fysieke 
winkelervaringen

33%

70%

35%

23%

3%

Bedrijven die van plan zijn de komende twee jaar meer te investeren in het volgendeMate waarin bedrijven fysieke winkelervaringen vervangen door digitale ervaringen

Investeringen in ingebedde/contextafhankelijke verkoop in vergelijking met 2019

69% 30%

29%70%

Wat B2B-organisaties waarderen aan e-commerce 

van de B2B-bedrijven 
haalt zijn omzet vooral uit 

e-commerce

31% 79%

Het belang van de belangrijkste functies bij het kiezen van een e-commerceoplossing

1 2Instructievideo's Socialmedia-takeovers 3

1 32Klanttevredenheid Digitale innovatie Groei

29%
25%

61%
57%

68%

Socialmediatrends

B2B (76 respondenten)B2C (77 respondenten)

1%

1%

Distributeurs

B2B e-commerce

Inside salesteams

Onlineselfservice voor klanten

Persoonlijke salesteams

van de B2B-bedrijven 
geeft aan zijn processen 
voor verkoop op afstand 

tijdens de pandemie 
goed of bijzonder goed 

te hebben geregeld

Ongeveer evenveelMeer dan gebruikelijk Minder dan gebruikelijk Helemaal niet

'Shopping at the edge' maakt een groei door

Socialmediacontent die de meeste betrokkenheid oplevert
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De informatie in dit rapport is alleen bedoeld voor het gemak van onze klanten en dient uitsluitend ter informatie. Publicatie door salesforce.com vormt geen aanbeveling. Salesforce.com geeft 
geen garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in dit rapport. Salesforce.com geeft geen garantie dat de adviezen in dit rapport tot 
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