De zomer solden 2014 online: een overzicht
Op 1 juli 2014 gaan de zomer solden weer van start. Voor velen (weer) het signaal om
koopjes te doen. Ook online zijn die solden meer dan voelbaar. Ondanks dat de Belgische
consument achterloopt qua aankopen online, zijn we toch aan een inhaalbeweging bezig.
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Bovenstaande grafiek toont de evolutie van de zoekterm ‘solden’ in Google, van 2004 tot
op heden. Uiteraard vindt er steeds een piek plaats in januari en juli, respectievelijk de
winter en zomer solden. Als we kijken naar de evolutie van deze zoekterm, zien we een
duidelijke toename vanaf 2011: de populariteit van online aankopen groeide en de
kortingwebsites deden hun intrede in België. In cijfers: in januari 2014 zagen we 263%
méér zoekopdrachten voor de zoekterm ‘solden’ dan in januari 2004. Benieuwd wat dit
zal geven voor de solden van juli 2014.

Zoals we hierboven reeds aanhaalden, heeft niet alleen de solden aan belang gewonnen
online, maar ook het kortingscode fenomeen heeft de harten van de mensen veroverd.
Meer en meer webshops bieden een kortingscode aan om een (tijdelijke) korting te
geven en zo de aandacht te trekken naar bepaalde producten of zelfs naar de hele
webshop. Een handige troef en bovendien iets waarnaar mensen meer en meer op zoek
gaan:
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Dat het zoeken naar korting in stijgende lijn gaat is geen verrassing, maar de populariteit
van de ‘kortingscode’ is toch indrukwekkend. Eind 2009 leerde de Belgische bevolking dit
echt kennen en zagen we een duidelijke toename van het aantal zoekopdrachten. Als we
mei 2010 en mei 2014 vergelijken, zien we een toename van 614% qua zoekopdrachten
van de term ‘kortingscode’ in Google.
De combinatie van online aankopen, solden en de kortingscodes zorgt er met andere
woorden voor dat Belgische (kortinglustige) consumenten meer en meer beroep doen op
de e-commerce voor hun aankopen. Ondanks onze aanvankelijke terughoudendheid.
Bovenstaande cijfers bevestigen dat korting, ook online, populair is en blijft.
Handig overzicht van de solden online? Voor een overzicht van alle solden online kan
je steeds terecht op http://www.kortingvandedag.be/solden/.
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