
Bereik miljoenen 
consumenten en geef je 

omzet een boost



Webshop koppelen aan marktplaatsen
Verkopen via marktplaatsen helpt je om miljoenen Europese 
consumenten te bereiken en je omzet een boost te geven, zonder daar 
grote investeringen voor te hoeven doen. Als je hierbij gebruik maakt 
van een webshop koppeling voorkom je dat je aan de slag moet met 
tijdrovende en foutgevoelige taken. 

EffectConnect is een leading marketplace integrator, met koppelingen 
met de meest voorkomende Nederlandse en Europese marktplaatsen. 
De organisatie is gevestigd in Nederland en staat bekend om persoonlijk 
contact en een zeer goede support afdeling.

“ Het team van EffectConnect staat altijd voor je klaar, de snelle service 
is echt heel prettig. Zoek je een betrouwbare en stabiele partij, dan is dit 
een optimale oplossing. ”

Jan Willem van der Sterre - UV-Fashions



Altijd leverbaar bij bol.com met de Fulfilment manager
Als je gekozen hebt voor Logistiek via bol.com en jouw voorraad bij 
bol.com raakt op, dan verschijnt jouw artikel als ‘niet leverbaar’ op de 
site van bol.com, ondanks dat je in jouw eigen magazijn nog voldoende 
voorraad hebt.

De add-on van EffectConnect, de Fulfilment manager, zorgt ervoor dat 
er automatisch geschakeld wordt van jouw voorraad bij bol.com naar 
jouw voorraad bij je eigen warehouse, zodra je voorraad bij bol.com 
op is. Is jouw voorraad bij bol.com weer aangevuld? Dan schakelt de 
Fulfilment manager automatisch weer om naar Logistiek via bol.com. Zo 
blijven jouw producten altijd leverbaar!

Wil je ook tijd besparen en meer verkopen? Kies dan vandaag nog voor 
inzet van de Fulfilment manager!

Verkoop tot 14x meer met de Fulfilment manager!
“Onderzoek van bol.com toonde aan dat artikelen die uit voorraad waren bij 

Logistiek via bol.com, tot 14 keer meer verkocht werden uit eigen voorraad 

dankzij de schakeling van de EffectConnect Fulfilment manager. De schakeling 

zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van de voorraad zichtbaar is voor de 

klant, ongeacht waar deze voorraad zich bevindt.”

Joost Legebeke - Team Retail Technologies, bol.com



Verkoop voor de beste prijs met de Repricer
Als extra dienst voor verkoop via bol.com, Amazon en Blokker biedt 
EffectConnect de Repricer. Deze add-on past jouw prijzen automatisch 
aan op basis van de prijzen die concurrenten hanteren. Dus zakt jouw 
concurrent met zijn prijs, dan zakt jouw prijs mee. En stijgt zijn prijs, 
dan stijgt jouw prijs mee, maar deze blijft wel ónder de prijs van de 
concurrent. Zo is jouw prijs altijd én automatisch de beste prijs!

“ Als er iets is kun je altijd bij support terecht. Ze reageren snel, zijn 
kundig en kunnen het in de meeste gevallen direct zelf oplossen. Dat 
zorgt voor een prettige samenwerking! ”

Dennis Willigers - Smulderstextiel.nl



Gratis mobiele app
Wil jij jouw webshop koppelen aan marktplaatsen? En wil je graag overal 
en altijd op de hoogte zijn van jouw verkopen? Met de EffectConnect 
app voor iOS of Android volg je altijd en overal realtime je verkopen op 
marktplaatsen. Ontvang notificaties en vergelijk omzetten.

Ook mooi, de mobiele app is gratis te gebruiken, ook wanneer je nog 
geen EffectConnect gebruiker bent!



“ EffectConnect heeft ervoor gezorgd dat we een volledig geautomatiseerd 

e-commerce order- en contentproces hebben. Het team van support-

medewerkers en developers staat altijd voor je klaar, wat zorgt voor een 

bijzonder prettige samenwerking.

Door EffectConnect hoeven we nu niet meer te werken met eindeloos 

veel verschillende Excel documenten voor elke marketplace. Laat staan 

handmatig voorraden bijhouden en orders verwerken. Het is ongelofelijk 

hoeveel tijd dit ons bedrijf bespaart! ”
Angela Lingers - Dutch Decor
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www.effectconnect.com
info@effectconnect.com
+31 (0)85 9021 855

https://www.effectconnect.com/nl/proefperiode/

