MARKETING OPDRACHT OVERWIJK KOFFIESYSTEMEN

Overwijk Koffiesystemen is een groothandel, gespecialiseerd in de levering van koffie en
koffieautomaten en is gevestigd in Gorredijk. Overwijk is specialist in alle soorten
Koffiesystemen, koffie als product maar ook in het aandragen van oplossingen op het
gebied van monitoren en managen van koffiedrinken in de brede zin. Door de jaren is de
organisatie stevig gegroeid en met de vestiging van de 2e showroom en kantoor aan de
Veilingweg in Bunnik (U) een landelijk opererende koffie leverancier. Deze groei is
gerealiseerd door goed te luisteren naar onze klanten en steeds op zoek te zijn naar
creatieve oplossingen, verbeteringen en nieuwe producten.
Het verkoopteam van Overwijk bestaat uit 7 vertegenwoordigers die nauw contact houden
met de markt en zorgdragen voor de aanlevering van nieuwe klanten. Internet en social
media speelt hierbij een steeds grotere rol. Dat hierin vele kansen voor Overwijk liggen, is
duidelijk. De centrale vraag hierbij is hoe internet en social media op een effectieve wijze
ingezet kan worden om hier rendement (conversie) uit te halen.
Het afgelopen jaar heeft Overwijk geïnvesteerd in een nieuwe website die aangepast is
voor optimale vindbaarheid in de zoekmachines. De volgende stap is het opzetten van een
‘internet’ team die zich gaat bezighouden met het optimaliseren van de site en te
onderzoeken op welke manieren meer conversie kan worden behaald.
Stage opdracht
In je stage bij Overwijk wordt je lid van het ‘internet-‘team binnen Overwijk en bespreek je
wekelijks de voortgang. Je denkt na over conversie verhogende toepassingen en
onderzoekt gebruikerservaringen. Verder werk je mee aan nieuwe marketing activiteiten
die site gerelateerd zijn. In de huidige plannen is opgenomen een YouTube kanaal op te
zetten waarin onze dienstverlening in beeld en geluid kan worden overgedragen. Hierin zul
je een actieve rol gaan vervullen.

-

De onderzoeksvragen kunnen zijn:
Op welke manier kan de rol van social media geïntegreerd worden in de dienstverlening
van Overwijk en op welke wijze leidt dit tot een hogere conversie.
Op welke wijze kan social media een rol spelen in de verkoop van koffie en koffieautomaten
bij Overwijk Koffiesystemen
Op welke wijze krijgt social media een rol in de dagelijkse bedrijfsvoering binnen Overwijk.
Op welke wijze leidt de beleving van een (nieuwe) bezoeker op onze site tot een hogere
conversie?
Welke factoren op het gebied van social media dragen bij aan een hogere conversie.
Wat we zoeken
We zoeken een actieve teamplayer met passie voor sociale media. Bij Overwijk heerst een
hands-on mentaliteit en dat verwachten we ook van jou. Eigen initiatief en passie voor je
werk wordt bij ons gewaardeerd.

