


Easy Click
De duurzame klik

Doelstelling

Groei van duurzame produc-

ten laten meesurfen op de 

groei van de on-line winkels. 

On-line tools en communi-

ty inzetten om duurzame 

producten in de kijker te 

zetten en de omzet hiervan 

te verhogen.

Concept

Duurzaam aankopen stimuleren via het online shoppen, met een individuele aanpak, afgestemd op diverse profielen. 
On-line klanten krijgen de vraag of ze geïnteresseerd zijn in lokaal, seizoensgebonden, fair trade, bio, veggie,… Afhan-
kelijk van hun interesses krijgen de on-line klanten het aanbod op maat te zien. De duurzaamheidssores van de klanten 
kunnen bijgehouden worden. Er kunnen tips gegeven worden voor meer duurzame consumptiepatronen (gebruik van 
afhaalpunten, ...). 
Klanten kunnen feedback geven over het aanbod, de kwaliteit, de aanpak. Op die manier kan een digitale klanten com-
munity worden opgestart. De middenveldorganisaties kunnen daaraan meewerken. Er kan meer informatie worden meege-
geven over de duurzaamheidsprestaties achter de producten, bv. met gebruik van kleurentaartjes zoals bij Trivial Persuit. 
Wanneer het product bv lokaal is, krijgt het taartje de kleur ‘lokaal’ ingevuld (bvb milieu-impact : groen; biodiversiteit: 
paars; fair price: rood; lokaal: bruin; waterverbruik: blauw; energieverbruik: geel).

Triggers of extra stimulansen om on-line klanten aan te moedigen om voor duurzame producten te kiezen: voorbeelden:  
• gratis transport bij een bepaald percentage duurzame producten; 
• korting voor producten die bijna vervallen zijn;
• lokaal aanbod in functie van je locatie;
• promotiebanner om aan te geven wat de seizoen producten zijn;
• suggesties voor duurzame alternatieven, bvb fair trade bananen ipv ‘gewone’ bananen (on-line versie van Easy pick). 
• combinatie mogelijkheden uitwerken met de Green Card of met de Gamification – zie andere fiches.

Resultaten

• Het wordt makkelijker om duurzame producten te herkennen in de on-line winkel 
• De klant krijgt meer inzicht in de diverse duurzaamheidsaspecten. 
• De digitale klanten community en de middenveldorganisaties dragen mee bij aan de duurzame supermarkt.
• De on-line supermarkt profileert zich als een duurzame winkel.


