
Het familiebedrijf Goossens is een begrip met haar 
inspirerende woon- en slaapformule. Met 19 winkels 
en een uitgebreide webshop bezorgen zij aan 
klanten in Nederland, België en Duitsland. Waar 5 
jaar geleden de winkel nog centraal stond, gebruikt 
nu 90% van de klanten de webshop in het 
aankoopproces.

Focus op inspiratie
Inspireren, informeren en adviseren zijn belangrijke 
speerpunten geweest bij de realisatie van het 
e-commerce platform. Het team van online 
specialisten is continu bezig met de optimalisatie van 
het online aanbod. Met meer dan 10.000 producten 
worden wekelijks door het team nieuwe campagnes in 
het CMS-systeem aangemaakt en ontworpen. 

De flexibiliteit van het CloudSuite platform stelt 
Goossens in staat om gemakkelijk wijzigingen op de 
website aan te brengen. Dit past perfect bij de 
merkstrategie van Goossens, waarbij zij vanuit de 
winkel bepaalde sferen en huisstijlelementen 
doorvertalen naar de online omgeving.

Klant
Goossens Wonen & Slapen

Platform
B2C

Landen
Actief in 3 landen

Talen
Shops in 3 talen

Klant sinds
2016

Achtergrond

E-commerce platform voor optimale shopping experience



• Multi-language

• Omnichannel B2C experience

• E-commerce platform geïntegreerd 

met PIM & CMS

• Product configurator (boxspring)

• Inspiratie (blogs)

• Uitgebreide Product detail pagina

• Wishlist (voor en na login)

Highlights

De samenwerking met CloudSuite voelt echt als een partnership waarbij we samen 
ontwikkelen en elkaar iedere keer uitdagen om weer de volgende stappen te zetten. 
Dat is de afgelopen jaren zo geweest en dat gaat ook de komende periode zo zijn.

Boxspring configurator
Een uniek onderdeel van de webshop is de boxspring 
configurator. Met de configurator kan de bezoeker in 
diverse stappen, gemakkelijk zijn boxspring 
samenstellen. Bij iedere stap wordt er uitgebreide 
content aangeboden om de bezoeker zo goed 
mogelijk te informeren.

Integraties
• ERP-systeem (Kiss)
• E-mail systeem (Clang)
• Marketplaces (Channable, Fonq & Bol.com)
• Reviews (TrustPilot)
• Customer service (Robin HQ)
• Payment provider (Adyen)
• Instagram integratie (FlowBox)

“

Omnichannel
Goossens werkt vanuit een omnichannel 
business case. Dit houdt in dat zij vanuit 
online niet alleen sturen op online omzet 
maar op de volledige customer journey. 
In deze journey gebruikt meer dan 90% 
van de klanten de website én de winkels. 
Dit ziet Goossens terug door de gevulde 
wensenlijstjes die meegenomen worden bij 
een winkelbezoek. 
Door de integratie met ERP ziet de klant op 
de website in welke vestigingen het 
product te zien is. Het product bekijken en 
bestellen ze vervolgens in de winkel.

Ook voor interieuradvies kan de klant 
zowel in de winkel als online (via chat) 
terecht bij Goossens.
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