
Travelteq slaat nieuwe weg in met volledige
direct-to-consumer strategie
Amsterdam, 3 mei 2016 - Met de lancering van het nieuwe Travelteq.com is de

strategieverandering van het bedrijf een feit. De iconische laptoptassen en reistassen worden nu

alleen direct aan de consument geleverd en zijn van nu af aan primair online te verkrijgen.

Travelteq maakt iconische laptoptassen en reistassen van hoge kwaliteit en slim design voor de

moderne reiziger. Het nieuwe internationale e-commerce platform is door digitaal

productiebureau Burst ontwikkeld op basis van Magento. Rackspace tekent voor de hosting en

de optimale configuratie, waardoor wereldwijd het platform snel laadt, wat cruciaal is voor de

user experience. De vernieuwing van het platform heeft geleid dat Travelteq genomineerd is

voor Magento site van het jaar in Nederland.

De centrale doelstelling van de direct-to-consumer strategie van Travelteq is het verhogen van

de conversie en het neerzetten van een sterke merkbeleving. De bezoeker - moet na een bezoek

aan de website - het gevoel hebben dat hij de tas al in zijn hand heeft gehad. De doelgroep is

grotendeels mobiel, vandaar dat extra aandacht is uitgegaan naar de beleving op dit apparaat.

Het resultaat tot nu toe is een conversiestijging van 115%.

Hein de Jong (COO, Travelteq) - “De nieuw ingezette strategie heeft tot nu toe bewezen ook het

beoogde resultaat te geven. Wij zijn daar heel erg blij mee. Hierin blijkt de ervaring die de

doelgroep heeft ook aan te sluiten bij het merkbeeld. De online vertaling van Burst en de

optimalisatie van Rackspace hebben hier toe bijgedragen. Wij kijken uit naar het mooie vervolg

in dit partnership.”

Marvin de Reuver (Burst) - “Travelteq is een bijzonder mooi merk en de productie die zij bij ons

neer hebben gelegd past volledig bij één van onze drie kerncompetenties, naast websites en

campagnes. Wij hebben inmiddels een bewezen trackrecord op het gebied van e-commerce.”



Travelteq & Burst & Rackspace

https://vimeo.com/161228695
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Burst is a leading digital agency with Dutch roots, experienced in blending business, data, creativity and
technology. We successfully work together with global clients from different industries like Chupa Chups,
Davidoff, Natuurmonumenten, Mentos, Rijksmuseum and Takeda. In the last two consecutive years Burst is
chosen as the number one Dutch digital agency.

Burstnewsroom

https://burst.pr.co/
http://burst.pr.co/

