Webwinkel in tweedehands elektronica
succesvol met Marktplaats
Delfste student runt drukke webwinkel naast zijn studie
Student Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft Matthijs de
Vaan startte zijn online webwinkel Estunt.nl in maart 2013.
Zijn bedrijf is ontstaan uit het hobbymatig handelen van
tweedehands elektronica, aangevuld met nieuwe artikelen
uit restpartijen. Een gat in de markt, want Estunt groeide
binnen een jaar uit tot een succesvolle onderneming. Vaan:
“Mijn ouders zijn ondernemers en het ondernemen is me
dan ook met de paplepel ingegoten. Uit interesse kocht
ik wel eens restpartijen elektronica op, of interessante
tweedehands artikelen zoals laptops, beeldschermen etc.
Ik controleerde ze dan grondig, knapte ze op en maakte
alles schoon. Het verkopen van die artikelen ging best
aardig. Soms liep ik wel tegen het probleem aan dat ik
geen KvK-nummer had en mooie partijen bij sommige
leveranciers daarom dan niet kon kopen. Dit was de
aanleiding om het allemaal professioneler te maken. Begin
2013 ben ik daarom officieel met mijn eigen bedrijf gestart.”
De Vaan huurt momenteel een grote loods nabij zijn
studentenkamer voor het opslaan van de voorraad van
zijn webshop. Estunt.nl verkoopt onder meer computers,
laptops, monitoren, smartphones en routers. Een grote
voorraad is wel nodig: “Dagelijks komen er orders binnen,
die ik naast de uren die ik aan mijn studie moet besteden,
verwerk. Dat is erg druk, als er heel veel orders tegelijk binnen
komen vraag ik een paar studiegenoten om mij hiermee te
helpen, uiteraard tegen een passende beloning. Gelukkig
vind ik ondernemen zo leuk dat ik het niet als een belasting
zie. In de toekomst zie ik me dan ook nog wel dit bedrijf
verder uitbreiden, ik wil Estunt.nl graag nog groter maken.”

De keuze voor Admarkt Topadvertenties was een logisch
gevolg van het eerdere verkoopsucces dat De Vaan bij
Marktplaats had ervaren. De Vaan: “Ik kom al jaren dagelijks
op Marktplaats, ben hier echt mee opgegroeid en ken de
website door en door. Zo kende ik dus ook de informatie
van Marktplaats Zakelijk. Het handige van Admarkt
Topadvertenties vind ik de klikprijs, zo kun je zelf je positie
bepalen.”
Bezoekers van Marktplaats zijn op zoek naar een goede
deal, of het nu om tweedehands of nieuwe artikelen gaat.
Het aanbod van Estunt.nl sluit hier naadloos bij aan. De Vaan:
“Ik heb ook even via zoekmachines geadverteerd maar dat
levert toch een minder koopgericht publiek op. Iedereen die
echt iets wil kopen, kijkt toch eerst even op Marktplaats. De
klanten die voor het eerst bij mij iets bestellen komen dan
ook voornamelijk via Marktplaats binnen. Ik heb het nu druk
genoeg, ik zie dan vooralsnog ook geen noodzaak om nog
ergens anders te adverteren.”

Meer weten?
Kijk op www.admarkt.nl voor uitgebreide informatie over
Admarkt Topadvertenties.
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Admarkt is het advertentieproduct van Marktplaats Zakelijk speciaal
voor ondernemers/webwinkels. Met Admarkt Topadvertenties kunnen
ondernemers het koopgerichte miljoenenpubliek van Marktplaats
snel en gemakkelijk bereiken. Zij adverteren op de beste plekken van
Marktplaats met advertenties die altijd bovenaan de pagina staan.
Zo spelen ondernemers zich eenvoudig en gericht in de kijker bij hun
doelgroep. De zichtbaarheid wordt vergroot op een kostenefficiënte
wijze, omdat betaling plaatsvindt per klik op de advertentie. Voor
de groeiende ondernemer is Admarkt Topadvertenties daarom een
ideaal instrument.

