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“Ik heb het traject als een zeer
prettige samenwerking ervaren,
snelle terugkoppelingen, mooie
resultaten en nieuwe inzichten.”
Abdul Yukleyen
WOONENZO

Aantal gebruikers
en conversies
afgelopen jaar
Totaal aantal gebruikers in alle tests in 2021:

3.021.288
Wie hebben we getest?
Tijdens alle testweken gingen totaal 3.021.288
gebruikers (1 op de 5 Nederlanders) gerandomiseerd

Dat is meer dan 2x de provincie Utrecht

de A/B tests in. Zij kregen óf de controlevariant van
de website óf de variant met aanpassing te zien.

In totaal goed voor:

Vervolgens konden wij doormeten in hoeverre deze

133.896 bestellingen

aanpassing zorgde voor een conversiestijging.

Met een totale waarde van:

41.660.784 euro

Aantal gedraaide
tests

Samenvatting alle tests
We draaiden 621 tests. Dat leverde
niet alleen significante
omzetstijgingen op. Hier leerden we
ook veel van. Van deze tests was 51
procent van de tests alleen gericht
op desktop, 35 procent alleen
gericht op mobile en 8 procent op
beide devices.

621

tests

Langdurige samenwerking
mét fantastisch resultaat 🚀

Stijging conversieratio
Van onze langstlopende klant is de
conversieratio het afgelopen jaar
gestegen met 58% t.o.v. het jaar
ervoor. Door dit vertrouwen en het
omarmen van de experimentcultuur
verbeteren we voor deze klant al
meer dan 6 jaar consistent hun
conversie!

58%
meer conversie

Stijging in conversieratio van direct verkeer van 2021 t.o.v. 2020.

Van onderbuik
naar onderbouwd

Koopgedrag voltrekt zich hoofdzakelijk onbewust en
automatisch. Een aankoop of offerteaanvraag laat zich
vaak sturen door subtiele omgevingsfactoren. We zien
deze kennis van gedragspsychologie als ons geheime
wapen. Iedere maand ploeteren wij door alle nieuwe

Gedragspsychologie

wetenschappelijke publicaties op zoek naar de laatste
technieken.

Naast conversieoptimalisatie voeren wij onder de naam
Unravel Research veel neuromarketing usability onderzoek
uit. Met behulp van EEG en Eye tracking kijken we voor
veel mooie merken in het brein van de consument, om te

Waarop baseren we onze tests?
'Snelgroeiende bedrijven hebben één ding gemeen.
Ze testen veel. Zo leren ze wat werkt, en wat niet. Ze

ontdekken wat zij ervaren wanneer zij door een website

Inzichten uit eigen
neuro onderzoek

navigeren. Onze CRO klanten profiteren dagelijks van de
inzichten die we in deze onderzoeken hebben opgedaan.

lesten niet op basis van hun onderbuik, maar op basis
van goed onderbouwde hypotheses.. Dit principe zit

Uiteraard duiken wij naast bovenstaande kennisbronnen

in de kern van Unravel Behavior. We testen niks op

ook in jullie website data. Tools als Google Analytics (en

basis van een wilde gok, we halen onze testideeën

Hotjar) leveren waardevolle inzichten op over het huidige

voor onze klanten dan ook uit onze twee meest

gebruik van de website en kansen voor optimalisatie.

waardevolle schatkisten: gedragspsychologie en ons

Hierbij gebruiken we bestaande data maar gaan we ook

eigen neuromarketingonderzoek.’ Uiteraard nemen
we daarnaast ook gebruikersdata mee.

Website analytics

zelf op zoek naar nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld door te
kijken op welke pagina’s veel potentiële klanten afhaken.

Het winnende patroon van 2021: aanpassing van

48 unieke
psychologische
patronen - database

de kortingsweergave gebaseerd op de techniek
'cognitive embodiment'

Voorbeeld:

1.199,Onze unieke kennis gebundeld op één plek

1079,-

21x
getest in 2021

Onze inmiddels jarenlange ervaring en kennis binnen
conversieoptimalisatie hebben we gebundeld in een
grote database met psychologische patronen.
Hierin staan inmiddels 48 patronen en we blijven deze
uitbreiden voor onze klanten.
Van iedere techniek weten we exact in welke toepassing
die heeft gewerkt, wat de succesratio was en voor welke
branches. Dit geeft ons een enorme voorsprong in kennis
waardoor we zeer gericht kunnen optimaliseren voor
onze klanten.

83%

+6.7%

Ruim 8 op de 10 keer was dit
patroon de winnaar in een test

Gemiddelde conversie uplift
door dit patroon

Voorbeeld
succesvolle test
winnend patroon
2021
Cognitive Embodiment
Vanwege een psychologisch concept genaamd cognitive
embodiment hebben fysieke concepten een mentale
doorvertaling in het brein. Zo hangt fysieke warmte
samen met emotionele warmte, en fysieke afstand en
grootte met mentale afstand en grootte. Dit concept
kunnen we doorvertalen naar het weergeven van een
aanbieding. Wanneer we de oude prijs fysiek groter maken
dan de nieuwe prijs, zou dit mentaal ook zo moeten
voelen: een kleinere fysieke prijs, voelt mentaal ook als
een kleinere prijs. Dit geldt ook voor afstand tussen de
oude en nieuwe prijs: een grotere fysieke afstand voelt als
een mentaal grotere afstand. En dus als een betere deal!

+

Totale extra omzet
€46.269,00

Op basis van €50,- gemiddelde orderwaarde over een periode van 6
maanden, en wekelijkse bezoekersaantallen zoals in de testperiode.

Conversieoptimalisatie
in vele sectoren

Succesvol
testen
tests

224

tests

Waren van alle 610 tests
positief significant

A/B testen met de Bayesian
methode
Met een Bayesian analyse kom je te weten welke
variant beter werkte in de test: variant A of B; welke
conversieverhoging (of verlaging) de geteste
aanpassing veroorzaakte in de testweken; en met

+13,4% 1/3

Tests positief
significant

hoeveel zekerheid we mogen stellen dat dit
gevonden effect in de werkelijkheid ook bestaat. We
adviseren een test door te voeren wanneer deze een
uplift realiseert met een betrouwbaarheidsniveau van
minimaal 75% op tenminste 1 device.

Gemiddelde uplift van de
succesvolle tests

Het marktgemiddelde ligt
op 1/6

“Unravel Behavior levert precies
wat ze beloven: iedere week een
helder rapport met nieuwe
inzichten op de mail. Super fijn!”
Eugene Lubbers
Briq bookings

Tijdlijn A/B test traject
Benieuwd hoe een traject eruit ziet?

Stap 1

Stap 4

Stap 2

Stap 3

Opzetten testtooling

Website analyse

Opzetten testplan

Development tests

Data verzameling Rapportage en analyse

Om te kunnen A/B testen

We brengen de huidige

Op basis van de analyse

Na goedkeuring van het

Als alles klaar staat kan

Onze webanalisten

hebben we een testtool nodig website en optimalisatie

ontvangen onze klanten

testplan kunnen de tests

de test live! De

duiken Google Analytics

waar we de tests in kunnen

kansen in kaart op drie

een onderbouwd testplan

gebouwd worden. De

dataverzameling gaat

in om te kijken of de

bouwen en kunnen zorgen dat

gebieden:

met de eerste 6 tests.

development hiervan vindt

van start. Dit betekent

data de testhypothese

het mogelijk is om gebruikers

gedragspsychologie,

Hierin vind je duidelijk wat

plaats binnen de testtool

dat elke gebruiker

bevestigt. Deze

en pakken wij volledig voor

gerandomiseerd de A of

bevindingen verwerken

jou als klant op.

B conditie van de

we in een helder rapport.

naar variant A of B te sturen.

neuromarketing insights we waarom willen testen en
en gebruikersdata.

hoe dit eruit komt te zien.

Stap 5

website ingaat.

Stap 6

Onze
diensten

Conversieoptimalisatie

Expert review

Werken aan je conversie is geen luxe,

Ben jij (nog) niet toe aan A/B testen

maar een absolute must voor elke

maar wil je wel een hogere conversie?

serieuze website. Doorlopend A/B

Dan is een Expert review wat je zoekt.

testen en optimaliseren levert

Bij een Expert review scannen onze

blijvend hogere conversie op, en

conversiepsychologen jouw website

helpt je voor te blijven op

en leveren ze een helder, concreet

concurrerende merken.

rapport.

Retail consultancy

Gedragsbeïnvloeding

Wat bepaalt of een sign de aandacht

Menselijk gedrag heeft soms een

marketingpsychologen exact welke (vaak hele kleine)

grijpt en activeert tot kopen? Wat is

duwtje nodig in de goede richting.

aanpassingen bij onze klanten voor meer verkoop

de meest strategische indeling van

Psychologie biedt een sterke basis

gaan zorgen.

producten en prijzen? Kortom: welke

voor effectieve interventies die

psychologische triggers doen de

ongewenst gedrag verminderen en

kassa rinkelen? Ontvang concreet

gewenst gedrag bevorderen.

Alles vanuit gedragspsychologie
Bij Unravel Behavior helpen we je geheel vanuit
gedragspsychologie. Er is binnen dit vakgebied
zoveel bekend over hoe we keuzeprocessen gericht
kunnen beïnvloeden. En toch wordt dit nog zo weinig
toegepast online. Wij zetten deze kennis wel voor jou
in. Door een grote verzameling aan kennis over online
overtuigen en gebruikersgemak, weten onze

advies voor meer verkoop. Gericht op
subtiele aanpassingen met groot
resultaat.

Een greep uit
onze klanten

Kleine en grote bedrijven
Omdat we bij Unravel verschillende
samenwerkingsvormen aanbieden kunnen
wij bedrijven van groot tot klein helpen met
conversieoptimalisatie.

Diede Vendrig

Sabine Geerlings

Sophie Raak

Nick Klein

Renee Göbbels

Lead CRO

Persuasion Professional

Persuasion Professional

Data analist

Consumentenpsycholoog

Ons
Team

Ons team bestaat uit verschillende expertises waardoor wij samen voor
goede kwaliteit kunnen zorgen. Van gedragspsychologie tot
neuromarketing insights en data analytics. Wij hebben alle kennis in huis
om website breed advies te geven.

Unravel Groep
Unravel Research
Meet wat je klant echt vindt met neuromarketing methoden zoals Eye
Tracking en EEG.
Klik hier voor meer informatie

Unravel Behavior
Krijg maatwerk consultancy op basis van neuromarketing en
psychologie.
Klik hier voor meer informatie

Unravel Academy
Leer Neuromarketing van de oprichters van Unravel. Op onze
Academy vind je online cursussen van retail tot branding.
Klik hier voor meer informatie

