
Om dit te bewerkstelligen 
deed MaxiToys een 
beroep op de tools 

ontwikkeld door ACTITO, 
die het vandaag volop aan het 
implementeren is. Wat volgt is 
het relaas van een interessant 
avontuur.

“Twee jaar geleden heeft MaxiToys 
de eerste stappen gezet om van 
een succesvol retailbedrijf door 
te groeien naar een volwaardige 
omnichannelspeler. We beschikten 
wel al over een webshop, maar 
daar haalden we nog niet genoeg 
uit. Deze aanpak heeft geleid tot 
een roadmap met een dubbele 
doelstelling: het vergroten van 
onze aanwezigheid op digitaal 
vlak en het doen toenemen van 
onze bekendheid. We merkten 
echter al snel dat we de klant niet 
goed genoeg kenden en besloten 
daarom van ‘customer centricity’ 
onze strategie te maken om de 
transformatie tot een goed einde te 

MAXITOYS: OMNICHANNEL  
MET GEAUTOMATISEERDE MARKETING

MaxiToys schakelt een 
versneller hoger in zijn 
omnichannelstrategie. 
Om aan efficiëntie te 
winnen mikt de Belgische 
speelgoedketen op 
‘customer centricity’ 
en geautomatiseerde 
marketing. De klant krijgt 
op die manier informatie 
die is aangepast aan zijn 
individuele voorkeuren. 

Philippe Vandooren

gezet alsook het tiental merken 
waar MaxiToys een exclusieve 
verdeelovereenkomst mee heeft.

In de digitale wereld van de 
omnichannel vormt deze kracht 
echter tegelijkertijd ook een 
zwakte. De gegevens die je 
nodig hebt om een printfolder te 
verdelen zijn basic. Het publiek 
wordt bepaald aan de hand van 
zijn postcode, die in de winkel 
aan de klant gevraagd wordt. “De 
webshop is heel iets anders, hij 
geeft toegang tot tal van gegevens. 
We waren niet aangepast aan deze 
nieuwe situatie, de dataverzameling 
in de verkooppunten was eerder 
rudimentair. We moesten dus op 
zoek naar een tool die ons toeliet 
deze uitdaging aan te gaan. 
We wilden ook meer gericht 
aan massacommunicatie gaan 
doen, zodat we onze ROI konden 
verbeteren”, legt Berthouloux uit.

brengen.” Gwénaël Berthouloux, 
omnichanneldirecteur van 
MaxiToys, herbeleeft de eerste 
stappen van het bedrijf op digitaal 
vlak.

“We moesten onszelf twee vragen 
stellen: hoe konden we de klant beter 
leren kennen en hoe konden we in 
dialoog gaan met hem, om hem een 
unieke merkbelevenis te kunnen 
bieden. We hebben uiteindelijk 
gekozen voor het principe van de 
geautomatiseerde marketing, 
zonder daarom onze beproefde 
massacommunicatiemethodes te 
verloochenen”, licht Berthouloux 
toe. De kracht van MaxiToys 
ligt inderdaad in zijn bekende 
printcommunicatie. De keten 
publiceert twee keer per jaar - 
tijdens de eindejaarsperiode en 
in de lente - een catalogus die 
heel erg geapprecieerd wordt 
door het publiek. Verder geeft het 
elke maand een folder uit waar 
de promoties in de kijker worden 
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Meerdere vereisten

“De vereisten waar deze tool 
moest aan beantwoorden waren 
dat hij eenvoudig en betrouwbaar 
moest zijn, en geruststellend en 
begrijpelijk voor het personeel. 
Bovendien moest hij een rijke en 
ingewikkelde gegevensstroom 
aankunnen. Naast de adressen 
en de bedragen moest hij ook het 
koopgedrag kunnen registreren in 
de winkel, via het digitale kanaal 
en via sociale media. Bovendien 
moest hij ‘plug and play’ zijn. De 
gegevensstromen moesten onder 
controle blijven zonder dat men 
zich een weg moest banen in een 
lawine van onnodige data. Tot slot 
moest hij ervoor zorgen dat er zo 
weinig mogelijk omzet verloren 
ging tijdens de overgangsperiode. 
En alles moest uiteraard snel 
gaan”, besluit hij.

Klantengegevens 
verzamelen

Het bedrijf koos uiteindelijke 
voor het geautomatiseerde 
marketingplatform ‘ACTITO 
for Retail’ van het Belgische 
ACTITO. “We hebben samen een 
tweetrapsraket gebouwd. We zijn 
begonnen met een CRM-strategie 
op te stellen. We verzamelen 
gegevens over de klanten via de 
webshop en via ons winkelpersoneel, 
die we combineren. Om de shoppers 
te overtuigen hun gegevens achter 
te laten, stellen we bijvoorbeeld 
avant-premières voor die enkel 
toegankelijk zijn voor klanten die 
zich in onze database bevinden.”

“De tweede trap van de raket 
bestaat uit gepersonaliseerde 
aanbiedingen aan ons VIP-cliënteel. 
15 tot 20% van die klanten zijn al 
omnichannel. Het zijn zij die de 
meeste omzet genereren, gemiddeld 
20% meer dan mensen die alleen op 
de webshop of in de winkels kopen. 
Zij interesseren ons natuurlijk 
meer dan klanten die maar één of 
twee keer per jaar over de vloer 
komen, tijdens de solden. Vandaag 
importeren we deze gegevens in de 
ACTITO-tool. We organiseren ook 
workshops met klanten om hen beter 
te leren kennen”, preciseert hij.

“ We hebben gekozen voor 
geautomatiseerde marketing, 
zonder daarom onze beproefde 
massacommunicatiemethodes 
te verloochenen.”
Gwénaël Berthouloux

MaxiToys
MaxiToys is een 
Belgische keten van 
speelgoedwinkels die 
ook een webshop heeft. 
De keten maakt deel 
uit van de Nederlandse 
groep Blokker Holding. 
Het bedrijf uit 
Houdeng-Goegnies bij 
Bergen telt vandaag 
maar liefst 1200 
werknemers en heeft 
130 winkels in Frankrijk 
en 30 in België. Het 
zet zijn verovering van 
de markt voort door 
personeel en middelen 
te concentreren op 
zijn transformatie 
naar een belangrijke 
omnichannelspeler op 
de speelgoedmarkt. 
Het succes van 
MaxiToys is 
gebaseerd op een 
ruim assortiment van 
artikelen tegen de beste 
prijs, en het verlenen 
van bijstand bij het 
aankopen en gebruiken 
van producten.

Recordtijd

MaxiToys liet er geen gras over 
groeien en voerde de ‘ACTITO 
for Retail’-tool in een recordtijd 
in. Berthouloux legt uit dat eind 
2016 een aanbestedingsronde 
plaatsvond, nadat de 
strategiekeuze was gemaakt en 
de rol van de omnichannel goed 
gedefinieerd. Nauwelijks zes 
maanden later werd de ACTITO-
tool geïmplementeerd. “ACTITO 
for Retail is een verticaal product. 
Wanneer de basisstructuur in 
het bedrijf dat de tool wil gaan 
gebruiken aanwezig is, gaat het 
allemaal heel snel en probleemloos. 
Het datamodel, de scenario’s en 
de dashboards worden vooraf 
geformatteerd”, vertelt Eric 
Godefroid, directeur van ACTITO 
Belgium.

Een van de voordelen van het 
systeem is inderdaad dat het 
parcours en de scenario’s vooraf 
worden vormgegeven. In het 
geval van MaxiToys wil dat 
zeggen dat er vanaf het begin vier 
scenario’s werden opgenomen: 
het welkomstscenario, de 
verjaardagen, de tweede 

Gwénaël Berthouloux : “Toen we twee jaar geleden zijn beginnen werken aan een 
omnichannelaanpak, hebben we vastgesteld dat we de klant niet goed kenden. Om onze 
transformatie te realiseren hebben we dus beslist uit te gaan van ‘customer centricity’.”
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aankoop en het verlaten van het 
winkelwagentje in de e-commerce, 
waar de klant aangespoord 
wordt om door te gaan met 
de aankoop. In elk van deze 
scenario’s wordt automatisch een 
gepersonaliseerde communicatie 
gestuurd volgens het koopgedrag 
van de MaxiToys-klant, elke keer 
op het juiste ogenblik.

Proces van voortdurende 
verbetering

Een ander voordeel van ‘ACTITO 
for Retail’ zijn de al vormgegeven 
dashboards. Godefroid: “Hiermee 
kan MaxiToys nagaan of de 
campagnes hun doel bereiken en de 
kwaliteit van de gegenereerde omzet 
bekijken. Zo kan men met het proces 
van voortdurende verbetering 
beginnen en bijvoorbeeld 
beslissen om de frequentie van de 
communicatie aan te passen.”

“In een omnichannelstrategie 
als die van MaxiToys, biedt 
geautomatiseerde marketing 
heel wat voordelen: je kan er het 
online- en offlineparcours van 
de consument mee volgen, de 
individuele gegevens betreffende 
het koopgedrag mee consolideren 
en die gebruiken om een efficiënte 
dialoog met hem op te starten. 
Dankzij deze dialoog kan 
MaxiToys de aankopen stimuleren 

en de relatie met het merk 
verbeteren”, voegt hij hieraan toe.

Vandaag is MaxiToys een nieuwe 
tool aan het installeren en 
evalueert het of deze beantwoordt 
aan de verwachtingen van de 
firma… en haar klanten. “In een 
volgende fase gaan we onderzoeken 
of de gegevens die we hebben 
verzameld in het ACTITO-
platform gebruikt kunnen worden 
voor andere doeleinden, zoals de 
verbetering van de supply chain. Dat 
is een belangrijke uitdaging voor 
de omnichannel, want de logistiek 
moet volgen: ze moet degelijk en 
snel zijn, maar ook rendabel”, weet 
Berthouloux.

“Voor het ogenblik zit MaxiToys in 
een transitiefase. Het belangrijkste 
communicatiekanaal blijft nog 
altijd de print. De impact van 
de catalogus op de omzet is zeer 
groot. Tegelijkertijd ontwikkelen 
wij communicatie via e-mail, sms 
en sociale media op een steeds 
meer gepersonaliseerde manier”, 
aldus Berthouloux. Waarbij 
hij uitlegt dat ACTITO hen 
hierin voortdurend begeleidt. 
“We houden maandelijks een 
workshop met hen. Die gaat niet 
alleen over de evaluatie van de 
resultaten, ze helpen ons ook om 
de klantendatabase ‘sprekender’ te 
maken”, besluit hij.

Wat zijn ‘customer 
centricity’ en 
geautomatiseerde 
marketing?

Klantgerichte marketing of 
‘customer centricity’ is een 
marketingstrategie waarbij 
de consument het centrale 
punt is waar het bedrijf om 
draait. Deze strategie gaat 
ervan uit dat de ‘gemiddelde 
klant’ niet bestaat. Elke 
klant of potentiële klant 
is uniek en vertoont een 
eigen koopgedrag en 
voorkeuren. De aanpak 
van de consument als 
individu is dus verschillend. 
De communicatie moet 
individueel zijn en 
geautomatiseerd, zodat de 
juiste boodschap op het 
juiste ogenblik via het juiste 
kanaal gestuurd wordt.
De gebruikelijke 
massacommunicatie is 
niet geschikt om een 
geïndividualiseerde 
relatie tussen het bedrijf 
en zijn klant uit te 
bouwen. Hiervoor is een 
langetermijnstrategie 
nodig, gebaseerd op het 
verzamelen van gegevens 
die vervolgens worden 
verwerkt en aangevuld om 
de relatie met de klant te 
consolideren, met als doel 
deze te stimuleren tijdens 
zijn aankoopproces en 

tijdens zijn hele levenscyclus 
in relatie tot het merk.
Geautomatiseerde 
marketing of ‘marketing 
automation’ is een 
techniek waarmee je 
deze communicatie 
kan personaliseren 
en activeren zonder 
menselijke tussenkomst. 
Ze bestaat erin vooraf 
specifieke boodschappen 
op te stellen die gelinkt 
zijn aan scenario’s. Deze 
boodschappen worden 
automatisch gestuurd naar 
de juiste persoon op het 
juiste ogenblik nadat er 
een bepaalde handeling is 
gebeurd, en via het juiste 
communicatiekanaal. Dat 
kan gebeuren via mail, 
sms, print, meldingen, 
‘push’ enzovoort. De 
geautomatiseerde marketing 
maakt gebruik van tools die 
toelaten het koopgedrag van 
een klant of een segment 
te analyseren en dat proces 
voortdurend te verbeteren.

Gwénaël Berthouloux, omnichanneldirecteur van MaxiToys  
en Eric Godefroid, directeur van ACTITO Belgium
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