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User Experience Design
webshop allerlei-31.nl
Advice report using Jesse Garret's 5-layer model,
described in the book ‘The Elements of User
Experience’:

•

Strategy plane

•

Scope plan

•

Structure plane

•

Skeleton plane

•

Sensory plane
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! Bio

1. Strategy

Suzanne is getrouwd, heeft twee tieners en werkt als

apothekersassistente. Door haar drukke bestaan heeft ze

vaak pas laat in de avond en in het weekend een momentje

Describes the business- & usage goals and

voor zichzelf. Ze kijkt liever naar leuke serie op Netflix. Haar

the target group, which form the basis for all

smartphone gebruikt ze veel om te communiceren met
vrienden en familie. Op Facebook en Instagram laat

follow-up studies.

•

Company

•

Stakeholders

•

Strategic goals

•

User goals

•

Competition analysis

•

Persona

Persona – created based on insights from
user interviews and data from website and
social media profiles.

Suzanne zich verrassen en inspireren door nieuwtjes en

Suzanne Severins
Apothekersassistente

“Ik ben altijd op zoek naar
leuke dingen voor mijzelf of
om iemand cadeau te doen”

Spontaan
Betrouwbaar

Leeftijd:

45

Burgelijke staat:

Getrouwd

Woonplaats:

Limbricht

Kinderen:

2

Aandacht
Spontaan

Aandacht

Gezelligheid
Betrouwbaar
Loyaal
Samenzijn Loyaal

Traditioneel

Gezelligheid

producten. In het weekend gaat ze graag shoppen met

Waardering

Lastig om op basis van foto’s een product online te

kopen, fijn als een product in het echt te bewonderen is.
Zoeken naar originele cadeaus is leuk maar vaak een
uitdaging door het enorme aanbod.

Door het grote aanbod op internet is het lastig om een
keuze te maken en snel te beslissen.

vriendinnen of bezoekt ze een brocante markt of fair. Ook

vindt Suzanne het leuk om met vriendinnen of collega’s een
activiteit te doen zoals bijvoorbeeld een workshop.

" Doelen
Zoeken naar nieuwe mode accessoires voor vrienden
en familie of voor zichzelf voor een mooie prijs.

# Motivaties
Prijs
Persoonlijk en vriendelijk advies

Een Cadeaubon is een alternatief als als er geen
passend cadeau op het moment te vinden is.

Zoeken naar een betaalbaar, origineel, persoonlijk en
mooi ingepakt cadeau, het liefst met korting.

Cadeaubonnen en cadeaupakketten
Levertijd
Aanbiedingen en speciale acties

Samenzijn

Waardering
Traditioneel

$ Frustraties

Facebook en Instagram inspiratie

% Favoriete winkels & merken
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2. Scope
Scope of the assignment: the minimum viable
product (MVP . Based on this, the functional
and content requirements have been
established.

•

Customer journey

•

Functional- and content requirements:

•

Optimize homepage

•

New navigation layout

•

Product Filters

•

Various optimizations

Customer journey – based on all insights and
the validated persona. MVP the consideration
phase (emotion curve low).

! Gewenste customer journey allerlei-31.nl
Momenten

Activiteiten

Doelen van de
gebruiker

Touchpoints

! Oriëntatie

" Afweging

:

$ Ontvangen

% Gebruik

&Loyaliteit

• Mond-op-mond
• Zoeken op internet
• Fair of markt
• Sociale media

• Vergelijken producten
• Zoeken naar producten
• Filteren producten
• Directe link

• Toevoegen winkelmand
• Bestelling afrekenen
• Bevestiging

• Track & Trace
• Ontvangen pakket
• Openen pakket

• Het product gebruiken

• Interesse in andere
andere producten die
worden aangeboden

Op zoek naar interessante
mode accessoires voor
haarzelf of om iemand
cadeau te doen.

Makkelijk vinden en
selecteren van interessante
producten.

Moeiteloos bestellen:
betalen gaat moeiteloos en
er is een keuze en info voor
afleveren of ophalen.

Bestelling wordt met zorg
verpakt en volgens afspraak
afgeleverd op de gewenste
plaats.

Het uitpakken is een feest
en het product voldoet aan
de verwachting.

Enthousiast en tevreden:
delen met vrienden en
familie, geven van feedback.

• Facebook
• Instagram
• Zoekmachine
• Winkel / Atelier

• Responsive Website

• Responsive Website
• E-mail

• Email
• App Postnl
• Postnl medewerker
• Verpakking

• Product

• Mond-op-mond
• Facebook
• Instagram

Emotie curve
Huidige beleving

Gewenste
emotie
Mogelijke
Gedachtes

Business
doelen
Acties

Geïnspireerd

Opgewonden

Zekerheid

Blijdschap

Gewenste beleving

Trots

Tevreden

Goede deal!
Ergens anders goedkoper!
Mooie foto’s"
Korting!

Heel veel keuze
Juiste prijs/kwaliteit!
Aanbieding of korting!
Weinig voorraad!

Juiste product gekozen!
Hoge verzendkosten
Wat is de levertijd!
Hoe kan ik betalen!

Wanneer geleverd!
Kan ik de levertijd nog
aanpassen!

Prachtig ingepakt"
Precies wat ik had verwacht"
Kan ik misschien nog ruilen
of retrourneren!

Dit moeten mijn vrienden en
familie zien"
Hier bestel ik vaker"

Vergroten zichtbaarheid en
interesse.

Meer bezoekers en
verkopen via de webshop.

Verhogen winkelmand
waarde, meer sales en hoger
conversieperecentage

Vereenvoudigen
verzendproces en op tijd
leveren.

Zorgen dat het product
voldoet aan de
verwachtingen.

Toename van
herhaalaankopen.

Nieuwsbrieven en online
adverteren.

Home transactioneler en
filteren producten mogelijk.

Cross-sell en up-sell,
levertijd zichtbaar.

Duidelijke communicatie
over levering en voortgang.

Duidelijke communicatie
over ruilen en retourneren.

Coupon met korting op
volgende aankoop.

MVP

)

# Aankoop
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# Doel

Product detail

Winkelmand

Betaling

Als websitebezoeker wil ik op
de homepage duidelijke
visuals zien van productcategorieen zodat ik hierop
kan klikken naar een overzicht
met geselecteerde producten.

Als websitebezoeker wil ik
middels de navigatie naar een
productcategorie zodat ik snel
een overzicht krijg van
geselecteerde producten.

Als websitebezoeker wil ik op
een productcategorie met alle
producten filteren op prijs
zodat ik snel product kan
vinden.

Als websitebezoeker wil ik
gedetailleerde informatie over
het product zodat ik alles
weet van het product

Als websitebezoeker wil ik
duidelijk in de beschrijving
zien dat bij !75 er geen
verzendkosten zijn zodat ik dit
weet voordat ik ga betalen.

Als websitebezoeker wil ik bij
betalen kunnen kiezen voor
creditcard zodat ik met deze
betaalmethode de bestelling
kan afrekenen.

Als websitebezoeker wil ik
soortgelijke producten zien
zodat ik weet welke
alternatieve producten er zijn.

Als websitebezoeker wil ik
meteen zien waar ik de
bestelling kan afhalen zodat ik
dit weet voordat ik ga betalen.

! MVP

Filteren

User stories

user story map was created to achieve an

Zoek product

Epics

To validate the UX and information structure a

Bezoek website

agile approach. With a paper prototyping test
the most important navigation systems were

•

Paper prototyping test

User story map – Themes, epics and user
stories are ordered by priority and divided

)

over several releases.

Als websitebezoeker wil ik
een fysieke cadeaukaart
kunnen kopen zodat ik deze
iemand cadeau kan doen.

! Release #2

Minimum Viable Product (MVP

! Release #3

•

Product kopen

Als websitebezoeker wil ik op
een productcategorie met alle
producten filteren op voorraad
zodat ik snel een product kan
vinden.

Als websitebezoeker wil ik
kunnen inschrijven voor een
digitale nieuwsbrief zodat ik
deze kan ontvangen per
e-mail.

! Release #4

User story map

Als websitebezoeker wil ik op
een productcategorie met alle
producten filteren op
aanbieding zodat ik snel een
product kan vinden.

Als websitebezoeker wil ik op
de homepage duidelijke
voordelen zien van Allerlei 31
zodat ik overtuig raak om op
deze webshop een prodcuct
te bestellen.

tested and validated.

•

Product selecteren

Theme

3. UX validation

Product vinden

" Taak

! User story map allerlei-31.nl

Als klant wil ik graag een
periodieke nieuwsbrief zodat
ik geïnspireerd raak voor
nieuwe producten en zie
welke acties er zijn.

Als websitebezoeker wil ik op
een productcategorie met alle
producten filteren op subcategorieën zodat ik snel
product kan vinden.
Als websitebezoeker wil ik op
een productcategorie met alle
producten filteren op kleur
zodat ik snel een product kan
vinden.

Als websitebezoeker wil ik bij
de zoekfunctie
zoeksuggesties zijn zodat ik
betere zoekresultaten te zien
krijg.

Als websitebezoeker wil ik
kunnen kiezen voor betalen
met een cadeaukaart zodat ik
met deze betaalmethode de
bestelling kan afrekenen.

Als websitebezoeker wil ik
kassakoopjes zien zodat ik
deze snel kan toevoegen aan
de winkelmand.

Als websitebezoeker wil ik
een account kunnen
aanmaken zodat ik de
volgende keer sneller kan
bestellen.

Als Belgische websitebezoeker wil ik ook een
bestelling kunnen plaatsen
zodat ik ook op de website
producten kan bestellen.
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Webshop flow – www.allerlei-31.nl
HOMEPAGE

100. CADEAUS

ALLERLEI 31

200  FASHION

201  ALLE CADEAUS

300  WOONACCESSOIRES

400. SIERADEN

201  ALLE FASHION

301  ALLE WOONACCESSOIRES

401  ALLE SIERADEN

Filters Fashion

Filters Woonaccessoires

Filters Alle Sieraden

500  KIDS

ZOEKEN

501  ALLE KIDS

ZOEKRESULTATEN

Filters Alle Kids

Overzicht producten

WINKELMAND

4. Information structure
Homepage

The sitemap is based on card sorting sessions
with users. It visualizes how users move

Content pagina
Filters Cadeaus

5 Productcategorieën

Even voorstellen

Nieuwe producten

Fysieke winkel/atelier

1. Sub-categorieën

1. Sub-categorieën

1. Sub-categorieën

1. Sub-categorieën

1. Sub-categorieën

USP’s Allerlei 31

Workshops

2. Prijs (van/tot)

2. Prijs (van/tot)

2. Prijs (van/tot)

2. Prijs (van/tot)

2. Prijs (van/tot)

Inschrijven nieuwsbrief

Contactgegevens

3. Kleur (kleurkeuze)

3. Kleur (kleurkeuze)

3. Kleur (kleurkeuze)

3. Kleur (kleurkeuze)

3. Kleur (kleurkeuze)

4. Vooraad (ja/nee)

4. Vooraad (ja/nee)

4. Vooraad (ja/nee)

4. Vooraad (ja/nee)

4. Vooraad (ja/nee)

5. Aanbieding (ja/nee)

5. Aanbieding (ja/nee)

5. Aanbieding (ja/nee)

5. Aanbieding (ja/nee)

through the purchase process in the webshop.

PRODUCTEN OVERZICHT MET FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT MET FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT MET FILTER

5. Aanbieding (ja/nee)

PRODUCTEN OVERZICHT MET FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT MET FILTER

102  CADEAUPAKKETTEN

202  TASSEN

402  OORBELLEN

502  KIDS PAKKETTEN

103  BRIEVENBUS PAKKETTEN

203  SJAALS

403  KETTINGEN

503  KIDS TASSEN

104  DOITYOURSELF DIY

204  HAARBANDEN

404  ARMBANDEN

205  VESTEN & PONCHO'S
206  HANDSCHOENEN

•

207  DIVERSEN

Homepage – Entrances

Winkelmand

•

Navigation – Categorization

•

Filters – Types and options

Producten

Producten

Producten

Producten

PRODUCTEN OVERZICHT ZONDER FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT ZONDER FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT ZONDER FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT ZONDER FILTER

PRODUCTEN OVERZICHT ZONDER FILTER

Afrekenen

Webshop flow – shows the complete sales
funnel of the webshop.

€

Footer
Betalen iDeal of creditcard

Product detail
WEBSHOP

KLANTENSERVICE

ONZE WINKEL

CONTACT

Fotoalbum

Gratis verzenden v.a. €75

Ruilen & retourneren

Bezoek onze winkel in Born

Telefoonnummer

Titel, prijs, voorraad, beschrijving

Veilig betalen met iDeal

Algemene voorwaarden

Openingstijden

E-mailadres

Aantal en in winkelmand (CTA

Verzending Postnl incl. T&T

Privacy verklaring

Facebook en Instagram

4 Alternatieve producten

Over de webshop flow
Deze flowchart laat de webshop flow zien. De sales
funnel laat visueel zien hoe gebruikers zich door
het aankoopproces heen bewegen.

SUCCES PAGINA

Legenda
Flow

Productcategorieën

Filter

Content

Pagina

Cluster

Winkelmand

Verzamelen

Afgerond
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Bezoek webshop
1

Zoek product
2

Filteren

Resultaten
4

3

" !

" !

#

!

Van hippe tassen tot lekker
warme sjaals.

webshop. Since 77% visit the webshop with a
mobile device, the focus will be here.

FASHION

HOME

FASHION

%

HOME

TASSEN

%

FASHION

%

STANDAARD SORTERING &

#

GROEN

GRIJS

BLAUW

ROOD

PAARS

#
ORANJE

CATEGORIEËN

Haarband/diadeem
bruine vlekjes
Hippe haarband/diadeem.

(

TASSEN

Tas Zebra ‘XXL’
SJAALS
zwart
Super leuke en handige tas.
HAARBANDEN

$6.95

#

FILTERS '

WIT

! IN HANDSCHOENEN
WINKELMAND

#

Super mooie kandelaar.
$27.50

#

(

Tas Zebra ‘XXL’
Grijs

OP VOORRAAD
ALLEEN AANBIEDINGEN

Ingepakt met aandacht

Alle producten worden met persoonlijke
aandacht ingepakt. Uitpakken is een feest!

Hippe sjaal.

Super leuke en handige tas.

$14.50

$27.50
2 op voorraad

! IN WINKELMAND

! IN WINKELMAND

S U B TOTA A L

Tas Zebra ‘Victoria’
Camel kleur
Super leuke tas.
$27.50

• Algemene voorwaarden
• Privacy verklaring

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur

2 op voorraad

! IN WINKELMAND

Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram

AANBIEDING

#

1

Hippe Wintersjaal.
!14,95 $9.95

Klantenservice

• Ruilen & retourneren

• Algemene voorwaarden
• Privacy verklaring

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur
Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram

3

#27.50

Bedrijfsnaam (optioneel)

Land/regio*

Afhalen in winkel te Born

#0.00

Postnl pakket met T&T

#6.95

TOTA A L

#34,45
AFREKENEN

Hele mooie tas van het merk Zebra.

!

Straat en huisnummer*

% Toevoegen aan wenslijst

Afmeting 35x45x12 cm. De tas sluit met

Straat en huisnummer
Appartement, suite. etc.
Postcode*

Plaats*

Telefoon*

een hele mooie metalen draaisluiting, en
met een drukker. Daardoor is de tas ook

casual. Super leuk. De binnenkant van de
tas heeft een vakje met rits, en aan de
andere kant een vakje wat open is.

Gemaakt van kunstleder (pu). Ook in

Webshop
• Gratis verzenden v.a. !75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace
Klantenservice

meerder kleuren verkrijgbaar.

• Ruilen & retourneren

• Algemene voorwaarden

Gerelateerde producten

#
"

Mooie ribbel
kandelaar met lampje

• Privacy verklaring

Verzenden naar een ander adres"
Order notities
Notities over je bestelling, bijvoorbeeld
speciale notities voor aflevering.

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur

!

E-mailadres *

Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram

COUPON CODE

!

J O U W B E ST E L L I N G
PRODUCT

SUBTOTAAL

Tas Zebra ‘Victoria’
Donkergrijs x1

$27.50

S U B TOTA A L

"27.50

Super mooie kandelaar.
$27.50
2 op voorraad

# IN WINKELMAND

Webshop
• Gratis verzenden v.a. #75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace

• Privacy verklaring

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur

2 op voorraad

2

"

VERZENDING
Afhalen in winkel te Born

"0.00

Postnl pakket met T&T

"6.95

TOTA A L

$34,45

• Ruilen & retourneren

Wintersjaal met leer
label donkerblauw (m)

1

Voornaam*

Klantenservice

! IN WINKELMAND

Webshop
• Gratis verzenden v.a. "75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace

"

IN WINKELMAND

• Algemene voorwaarden

#

AFREKENEN

Achternaam*

VERZENDING

Klantenservice

• Ruilen & retourneren

#27.50

#

FACT U U R G E G E V E N S

Nederland

!

Webshop
• Gratis verzenden v.a. !75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace

#

INSCHRIJVEN

$27.50

! IN WINKELMAND

Bestellingen worden verzekerd verzonden
met Postnl inclusief track & trace code.

Ontvang aanbiedingen en kortingen.

Super leuke tas.

1

COUPON CODE

BESCHRIJVING

Tas Zebra ‘Victoria’
Donkergrijs

HOME

#
!

$27.50

! IN WINKELMAND

2 op voorraad

Verzending met Track & Trace

Inschrijven voor onze
digitale nieuwsbrief

F I LT E R TO E PA S S E N

Tas Zebra ‘XXL’
groen

Afrekenen

WINKELMAND

Super leuke tas.

$27.50

#

$

U P DAT E W I N K E L M A N D

2 op voorraad

1 op voorraad

#

!

#

op veel manieren te dragen. Zowel sjiek al

Sjaal grijs/zwart met
goud streepje

#

#

#

Tas Zebra ‘Victoria’
Donkergrijs

Super leuke en handige tas.

2 op voorraad

# IN WINKELMAND

" !

Winkelmand
HOME

2 op voorraad

DIVERSEN

!

!

FILTERS '

#

$27.50

! IN WINKELMAND

" !

Tas Zebra ‘Victoria’
! Donkergrijs
#27.50
"#

& PONCHO'S
2VESTEN
op voorraad

2 op voorraad

#

"

STANDAARD SORTERING &

FILTERS '

" !

TASSEN

STANDAARD SORTERING &

Betalen kan in je eigen betaalomgeving met
de veilige betaalmethode iDeal.

all the user interactions.

Fashion
! 75

RESULTAAT 1–12 VAN DE 117 RESULTATEN WORDT GETOOND

Veilig en snel betalen

Interaction design – wireframes that visualize

%

KLE UR

(

Nieuwe producten

The overview describes the basic interactions
on the home page of the mobile version of the

%

7

45

RESULTAAT 1–12 VAN DE 117 ZWART
RESULTATEN WORDT GETOOND
GEEL

#

Mooie ribbel
kandelaar met lampje

!

Afrekenen

6

" !

RESULTAAT 1–12 VAN DE 117 RESULTATEN WORDT GETOOND

BEKIJK PRODUCTEN

"

—

Fashion

! 26
HOME

Fashion

5. Navigation & interaction design

30

Winkelmand

5

!
" !

PRIJS

Fashion

Product detail

"

Webshop
• Gratis verzenden v.a. !75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace
Klantenservice

Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram

IDEAL
Selecteer je bank
Selecteer je bank

!

Je persoonlijke gegevens zullen worden

gebruikt om je bestelling te verwerken, om
je beleving op deze website te

optimaliseren en voor andere doeleinden

zoals beschreven in onze Privacyverklaring
Ik heb de algemene voorwaarden van
de site gelezen en ik ga hiermee
akkoord*

B E ST E L L I N G P L A AT S E N

• Ruilen & retourneren

• Algemene voorwaarden
• Privacy verklaring

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur
Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram

Webshop
• Gratis verzenden v.a. !75
• Veilig betalen met iDeal
• Verzending Postnl inclusief Track & Trace
Klantenservice

• Ruilen & retourneren

• Algemene voorwaarden
• Privacy verklaring

Bezoek onze winkel
Kempstraat 31, 6121 XW Born
Openingstijden
Ma-Vr: 10.00 - 18.00 uur
Za: 10.00 - 15.00 uur
Contact
Telefoonnummer: (046) 485 64 95
info@allerlei-31.nl
Facebook | Instagram
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~ Buttons op donkere achtergrond

6. Sensory design

Moodboard
Basic style guide voor allerlei-31.nl

Unieke en betaalbare cadeaus

GHOST CALL TO ACTION

Online bestellen, ophalen in winkel

SOLID CALL TO ACTION

Accesoires voor elk seizoen

A moodboard was used as a basis for creating
a clickable demo (prototype). This prototype
was eventually tested with 16 users to validate

~ Kleuren

~ Buttons op lichte achtergrond

~ Diensten

~ Productcards
AANBIEDING

GHOST CALL TO ACTION

the final design with functionality.

SOLID CALL TO ACTION

•

Moodboard

•

Visual Design

•

Prototype

•

User testing

#333419

#88C9B7

Donker bruin

Zeegroen

~ Formulieren

~ Typografie

Formulierveld label*

Formulierveld label*

Input field

H1, Heading Raleway

Checkbox

Pulldown

Radiobutton

Brievenbus post
pakket ‘hartjes’
Super leuk en origineel cadeau

Leuk om te krijgen, maar

pakket.

eigenlijk nog leuker om te

H2, Heading Raleway

geven…

~ Fotografie sfeer

H3, Heading Raleway

Moodboard – shows the branding of Allerlei 31,

H4, Heading Raleway

applied for the new design.

H5, Heading Raleway
Body, paragraph teksten Raleway

Linktekst

€39.50 €17.50

IN WINKELMAND

Nieuwe look & feel

Allerlei 31, fashion &
jewels
Allerlei 31 is een klein bedrijf in Born

Kleine label tekst Raleway

Lief cadeautje
‘Speciaal voor jou’

dat zich bezig houdt met de
verkoop van modeaccessoires.

€11.95

IN WINKELMAND
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User test
The user test did not lead to usability issues.

•

All users could complete the test
successfully.

•

New navigation, filters and service
additions are clear.

•

Hero slider could be replaced by direct
entries to the product categories (AB
test).

•

Filters order must be adjusted:
categories, color and price.

With the adjustments, the new design has
been validated and could therefore be realized.
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Results
•

Average time to complete task: 1 min. 56 sec.

•

Rating Homepage: 4,5 out of 5

•

Rating Navigation: 4,3 out of 5

•

Rating Filters: 4,1 out of 5

•

3 User would use a wishlist

•

Rating productdetail page 4,4 out of 5

•

4 Users mentioned the service section on the
product detailpage

•

6 Users used search, 11 used the navigation, 6
used the filters, 1 used the pagination and 5
used the add to shopping basket directly.
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Quotes
•

“I think this is very clear, well-organized and
you can quickly find what you are looking for or
just look around ”

•

“I like that slider on the homepage, clear and
fun, you see exactly what you can find under
each item”

•

“I immediately noticed the navigation. I think
this is a very nice improvement compared to the
way it was before”

•

“I like the recommendations on the product
detailpage. Nice! I would definitely use this.

Thank you!
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