
 DOE NORMAAL,
KOOP LOKAAL.

Dé oplossing die online en winkelverkopen 
met elkaar verbindt.

m

Terugkerende klanten, verbinden lokale online en offline (aan)kopen.

Online en offline klantenbinding, meer terugkerende klanten, 
meer conversie lokaal.

Kassa / voorraad koppeling, automatische feed DNKLMEPPEL webshop.

Individuele investeringen / uitgaven in toekomstige Webshop en 
Online SEO is niet meer nodig.

Alle winkels in Meppel in één webshop / platform.

Collectief SEO / Off page SEO (Advertising).

Gratis parkeren bij offline en online kopen in Meppel.

DNKL App (gratis parkeren , klantenpas en lokaal 
online / offline shopping in één)

Voordelen winkeliers:



In Meppel gaat het gebeuren!!

Het gat dat zit tussen internetshops en winkelverkopen, wordt voor het 
koopcentrum Meppel gedicht. Want Meppel is de eerste plaats die gaat 
werken met dé oplossing die online en winkelverkopen met elkaar verbindt. 
Begin 2017 start “Doe normaal, Koop lokaal”. Met “Doe normaal, Koop 
lokaal” ondersteunt de online verkoop de ofine wereld én worden de 
online consumenten op verschillende manieren de winkelstraat weer 
ingetrokken. Dat doen we met de gedachte dat online kopers, als ze kunnen 
kiezen, voor lokaal gaan. Zeker als dat ook leuke voordeeltjes
oplevert. En daar zorgt “Doe normaal, Koop lokaal” voor.

Doe mee en ervaar het verschil!
“Doe normaal, Koop lokaal” (DNKL) start dit najaar in Meppel met minimaal 
20 deelnemers. Iedereen die in Meppel of directe omgeving (20 km) een 
winkel heeft en levert aan consumenten, kan mee doen.
Met “Doe normaal, Koop lokaal” hoef je geen eigen webwinkel te hebben 
om toch via het net te kunnen verkopen. Dat doet DNKL voor je. En wie 
wel een eigen webwinkel heeft, kan gemakkelijk zijn kansen op verkoop met 
DNKL vergroten.

Voordelen consument:
Gratis parkeren bij offline en online kopen in Meppel

Loyalty spaarsyteem /  spaarpas

Sameday delivery / bezorgen - en retour dienst

Online - en offline punten ( korting ) spaarsyteem

Alle winkels in Meppel in één webshop / platform

DNKL App (gratis parkeren , klantenpas en lokaal online / offline shopping in één)

Daarnaast zorgt het regionale karakter van 

DNKL, én de verschillende acties die altijd 

gericht zijn op fysiek bezoek in de winkel-

straat, ervoor dat Meppel dynamisch en 

leuk blijft. Om er te winkelen, te recreëren, 

een terrasje te pakken of er iets te gaan 

eten. Onmisbare bezoekers die Meppel 

levendig houden. En daar werken we met 

z’n allen binnen DNKL aan mee.

Deelname kost slechts � 150,- per maand 

(minimaal 12 maanden). Dit maandbedrag 

betaalt u pas wanneer het platform online 

is. Iedere deelnemer krijgt een auto-

matische koppeling die de content van hun 

webshop inleest in de webshop van DNKL. 

De deelnemende winkel kan besluiten 

onder welke categorieën de artikelen 

getoond moeten worden. Er kunnen ook 

producten worden “uitgezet”.


