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Memerce?

• Memerce is
• Ecommerce op kleine schaal

• Individuen;
‘Me’ merce

• Kleine groepen, clubs, bedrijven en instellingen;
Micro E-commerce

• Memerce is een grote markt/potentieel;
• Honderdduizenden actieve ‘kleine’ partijen op

internet



MeMerce



Waarom nu?

• De tijd is rijp voor MeMerce:

• Internet heeft gezorgd voor de
mogelijkheid om tegen lage kosten te
kunnen publiceren en communiceren
met de hele wereld

• Handelen (kopen en verkopen) op
internet is gemeengoed geworden



Maar…

• E-commerce is eigenlijk nog steeds
alleen weggelegd voor ‘grote’ partijen
met (veel) geld, kennis en personeel

• ‘Kleine’ partijen hebben of zien nog
nauwelijks mogelijkheden vanwege de
vele obstakels die de kleinschaligheid
met zich meebrengt….



Wat zijn de obstakels?
• Kosten
• Kennis
• Tijd

• Software; ingewikkeld en vaak kostbaar
• Betaalsystemen; ook ingewikkeld en duur
• Logistiek & distributie; wie gaat dat verzorgen?
• Klantenservice; hoe zorg ik dat ik goed bereikbaar

ben en after-sales kan leveren
• Administratie;…..



Enorm potentieel

• Er zijn enorm veel potentiele
klanten voor een service die deze
obstakels wegneemt en MeMerce
mogelijk maakt

• Zoals:



GEERT

Financiering van de
campagne van een
beginnend politicus



Een Fanshop van een
sympatiek sportteam

Ik ga voor

GEERT



Het werk van een jonge
kunstenaar

AMADEUS



Merchandise e.d. van een
beginnend bandje

AMADEUS



Allerlei huisvlijt…

AMADEUS



Toepassingen

• De toepassingen zijn eindeloos
• Een weblog-shop
• Een foto-shop
• Een club-shop
• Een forum-shop
• Een symposium-shop
• Etc, etc, etc



Case Study
MrMurch



MrMurch

• Gratis
• In 5 simpele stappen
• Een eigen webshop

• 2 weken geleden gestart met de
eerste beta-release



5 Stappen



1. Schrijf je in



2. Maak je winkel aan



3. Bepaal je assortiment



4. Bepaal het design



5. Bepaal je marges en prijs



KLAAR!



Het gemak
• Gratis, in 5 simpele stappen klaar en direct

‘Open for Business’!
• MrMurch verzorgt:

• Afhandeling betalingen
• Productie
• Distributie
• Klantenservice en after-sales

• De ‘Winkelier’ ziet online in zijn eigen CMS
wat er verkocht is en krijgt periodiek zijn
marges uitgekeerd.



De succesfactoren

• Gratis
• Laagdrempelig
• Schaal

• 5 -10 orders per winkel per jaar
• 10.000 winkeltjes = 50-100.000 transacties

• ‘Tupperware’ effect
• Nodig iemand uit in jouw winkeltje en ze

durven al bijna geen nee meer te zeggen

• Virale effecten



Dit is nog maar
het begin…



De toekomst

• Nu nog het (alleen) uploaden van content die
door MrMurch op verschillende dragers gezet
kan worden voor de verkoop

• Straks meer artikelen en meer toepassingen
• Tools om verder te personaliseren
• Digitale producten
• Premium shops
• Maatwerk toepassingen voor grote markten
• ‘Garage sale’



Doelstellingen

• Groei
• Partnerships
• Affiliates
• Internationalisering

• Ambitie
• 1e jaar > 10.000 winkels
• 2e jaar > 100.000 winkels



Open je eigen
gratis online Shop





Vragen?


