DUURZAME KEUZES
STIMULEREN
WASZAK ERIN,
MICROPLASTICS
ERUIT
WAAROM ?

HOE ?

35%

> 90%
Volgens
Guppyfriend vangt
de herbruikbare
waszak minstens
90% van deze
microplastics af 2

De belangrijkste bron
(35%) van primaire
microplastics* in de
oceaan is het wassen
van synthetische
kleding 1

Aanschaf Guppyfriend
stimuleren door aanpassingen
in de keuzeomgeving van
consumenten 3

INHAKEN OP
BESTAANDE
VOORKEUR

WAAR ?
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Webwinkel
Blije

Combineren
winst &
duurzaamheid

klant

KLANTREIS VAN EEN WEBWINKEL
TOEPASSING GEDRAGSINTERVENTIES
DEFINITIE KLANTREIS
Contactmomenten in kaart brengen tussen klant & organisatie, onderweg naar de aankoop
van een product/dienst. Doel? Optimaliseren van de klantbeleving. Bestaat uit 4 stappen:
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AFBAKENING

DOELGROEP & GEWENST GEDRAG

Maak de klantreis
specifiek.

Bepaal de doelgroep & haar gewenste gedrag.
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CONTACTMOMENTEN

GEDRAGSINTERVENTIES

Bepaal de contactmomenten
gedurende de klantreis.

Sluit gedragsinterventies aan op de
contactmomenten.

KLANTREIS VOORBEELD
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AFBAKENING

GEWENST GEDRAG

DOELGROEP

Energiezuinige
wasmachine?

Contactmoment

3

Energiezuinige wasmachine

C

Gedragsinterventie

Beste
wasmachine
voor mij?
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OPVALLEN
Opvallende dingen trekken
de aandacht: het vermindert
mentale inspanning.

3
Wasmachines
Webwinkel’s

KEUZE
OPTIES

Kiest uit eerste 3
aangeboden
producten.
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Aanbieding

keuze

A++

A+

DE STANDAARD
We vertrouwen op de
kennis van degene
die de keuze voorlegt
en vergelijken
alternatieven vanuit
de standaardoptie.
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KEUZEVRIJHEID
We houden niet van iets ‘moeten’ en
waarderen keuzevrijheid. Bied max 3 keuzes.
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Bekijkt
wasmachine

VERLIESFRAMING
We hechten meer waarde
aan het voorkomen van
verlies, dan verkrijgen van
winst.

3
Productpagina
4

AANBEVELING

Voorkom
slijtage van je
kleding!

Steeds meer mensen
kopen ook:

SOCIALE
BEWIJSKRACHT
We maken graag
keuzes op basis van
wat de meerderheid
doet.

Gratis binnen
30 dagen
retourneren
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Keuze
gemaakt!

GARANTIES
We gaan eerder over tot actie als
we de zekerheid hebben om een
keuze terug te kunnen draaien.
Dit vermindert weerstand.

3
Bijna van jou

COMBIDEAL!
MAAK JE DUURZAME AANKOOP COMPLEET
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CONSISTENTIE
We willen graaag
consistent zijn in
onze keuzes, zodat
we als betrouwbaar
worden gezien door
onszelf en anderen.
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DUURZAME
KEUZE
GEMAAKT

* Primaire microplastics = plastic deeltjes die doelbewust toegevoegd
worden aan producten vanwege hun specifieke functie. Secundaire
© Ontwerp door Dieke Verkruijssen
microplastics ontstaan bij ontbinding van grotere plastics. 4
© Guppyfriend foto : Ecomondo

HERHALING
Als we iets vaker
zien, dan kunnen
we er positiever
tegenover gaan
staan.

