29% conversieverhoging
met Klarna Checkout!

Klant: Daka Sport Sector: Sportartikelen & sportmode
Locatie: Vestigingen in heel Nederland HQ in Rotterdam Dienst: Klarna Checkout

Daka Sport.
Daka is een van de grootste aanbieders van sportartikelen en sportmode in Nederland.
Ze leveren kleding en sportbenodigdheden voor haast elke sport. Ook verkopen ze lifestyle
artikelen als rugzakken, caps en sneakers. Het aanbod is groot en bestaat uit A-merken als
Adidas, Nike, Peak Performance en Salomon. Inmiddels heeft de onderneming vestigingen
in heel Nederland. Ook online is Daka inmiddels een prominente speler.

De uitdaging.
Onderscheidend vermogen is belangrijk in een speelveld met veel concurrenten. Dat doe je
niet alleen door een spraakmakend assortiment en goede service, maar ook door een uitgebreide
range aan betaalmethoden. Dit leverde Daka een hoeveelheid aan betaalproviders op voor
de verschillende betaalmethoden. Wat uiteindelijk een onoverzichtelijke administratie met
uitbetalingen van de verschillende providers opleverde. Bovendien bleef de conversie achter in
de checkout. Dit had mede te maken met het hoge percentage mobiele shoppers bij Daka;
49% van de aankopen werd via de mobiel gedaan.
Een grote ergernis onder online shoppers is een ingewikkeld bestelproces. Als je je product hebt
gevonden, dan wil je binnen een aantal klikken je bestelling hebben voltooid. Een eenvoudig maar
veilig bestelproces is dus cruciaal. Een klant heeft geen zin om enorm veel stappen te moeten
doorlopen en continu veel persoonlijke data in te moeten vullen.
Daka stond kort gezegd voor de volgende uitdaging: hoe zorg ik ervoor dat klanten niet het
bestelproces verlaten voordat het winkelmandje is afgerekend?

De oplossing.
De toonaangevende aanbieder van sportartikelen en sportmode koos als allereerste webshop in
Nederland voor de alles-in-één oplossing van Klarna. Deze complete checkout vervangt de toenmalige
bestel pagina’s. Hierdoor wordt het bestel- en afrekenproces van meerdere pagina’s naar 1 pagina
verkort. Zo wordt het voor klanten nog makkelijker om hun gegevens in de Klarna checkout in te vullen.
Hiermee is het invullen van klantinformatie in het bestelproces versimpeld. Voor terugkerende klanten
die al vaker met Klarna shoppen worden zoveel mogelijk gegevens velden automatisch ingevuld.
Ze hoeven alleen maar aan te geven hoe ze willen betalen.
En ook de volgorde van de betaalmethoden is aangepast aan de voorkeur van de klant.

1. De klant vult zijn gegevens
éénmalig in. Bij bestaande
klanten worden deze gegevens
automatisch ingevuld.

2. De klant kiest de betaalmethode
waarmee hij wil betalen.
3. De klant plaatst zijn bestelling.

De shopper die Klarna Checkout voor de eerste keer
gebruikt vult eenmalig zijn of haar gegevens in.
Door middel van een cookie wordt de shopper voortaan
herkend als hij een online aankoop bij een aangesloten
webwinkel doet. Bij elke volgende online aankoop bij
aangesloten webwinkels worden gegevens vooraf
ingevuld, zodat de aankoop vervolgens met één klik kan
worden afgerond. Hierdoor kan de klant zeer snel zijn
bestelling afronden. Ongeacht de gekozen betaalmethode
biedt Klarna een aankoopgarantie voor de consument
en een betaalgarantie voor Daka.
Daarnaast wordt de rommelige administratie in een
klap opgelost: één contract, één uitbetaling en alle
belangrijke betaalmethoden.

Over Klarna.
Klarna is in 2005 opgericht met de ambitie om
online shoppen gemakkelijk te maken. Klarna biedt
consumenten intuïtieve opties om te betalen met een
betaaloplossing die aangepast is aan hun behoeften en
voorkeuren. Of je nu voor onze complete alles-in-één
checkout ervaring gaat, of à la carte de betaalmethoden
als achteraf betalen kiest die jij wilt aanbieden.
Klarna betaalt jou meteen uit, terwijl de consument
Klarna terugbetaalt wanneer en hoe zij dat wilt.
Met meer dan 1.700 medewerkers, werkt Klarna hard
om aan de betaalbehoeften van 60 miljoen consumenten

Het resultaat.

en 70.000 webwinkeliers in 18 landen te voldoen.

Na de implementatie van de alles-in-één betaaloplossing
van Klarna steeg de conversieratio in de checkout met
29%. Een ongekende verbetering. Ook herhaalaankopen
van hun klanten steeg door het versimpelde aankoopproces.

In 2014 met de aankoop van SOFORT ontstond de

• Checkout geoptimaliseerd voor m-commerce
• Beperkt persoonsgegevens nodig voor een aankoop
• Dynamische checkout die zich aanpast
aan de betaalvoorkeur van de consument

• Eenvoud in je administratie

Klarna Group. Met haar innovatieve manier van denken
wil zij de drijvende kracht worden in de transformatie
van online betalen.

“

		 Klarna’s complete alles-in-één
betaaloplossing met dynamische
betaalpagina is de beste oplossing
voor onze behoefte. En past ook bij
de shopervaring die wij de consument
willen bieden. De 29% stijging in
conversie ratio toont dat de keuze
voor Klarna de juiste was.

“

Voordelen
van de checkout
van Klarna:

Klarna ontwikkelt zich in rap tempo verder.

– Richard Schenderling, e-commerce manager bij DAKA

