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1.000 handelaars vormen samen het grootste 

e-commerce platform van Vlaanderen 
  
 

Storesquare groeit en wordt een stevige e-commerce speler op de Belgische markt. Meer dan 
1.000 handelaars brachten 200.000 unieke producten online. Een aanbod dat de consument 
aanspreekt, want Storesquare ontvangt maandelijks reeds meer dan 500.000 bezoekers. Dit 
groeiverhaal wordt in het najaar steevast verder gezet met als doelstelling 1 miljoen 
bezoekers per maand tegen december 2017.  
  
Deze bezoekersaantallen vertalen zich ook in omzetcijfers. In de afgelopen maanden kende 
Storesquare een groei van +30% per maand en heeft het op 6 maanden tijd zijn omzet 
verdrievoudigd. Een niet te stoppen verhaal dat innovatief in de markt wil staan. Xavier 
Bouckaert, CEO Roularta Media Groep stelt het zo: “"In amper een anderhalf jaar tijd, heeft 
Storesquare een vaste plaats verworven in het Belgische e-commerce landschap. Ondanks 
de sterke groei blijft Storesquare trouw aan zijn waarden: een platform door en voor lokale 
handelaars dat de consumenten hartelijk verwelkomt met lokale en originele producten die 
nergens anders te vinden zijn. Onze gezonde ambitie is om in 2018 de grootste Belgische 
online shop te worden." 
  
Innovatie combineren met de lokale handelaar staat centraal in dit verhaal.  
En deze innovatie vertaalt zich in een nieuwe look, een eigentijds, warm en puur design met 
de handelaar op de voorgrond.  
  
Storesquare voert geen eigen voorraad en verkoopt enkel producten van lokale handelaars. 
Het nieuwe verhaal spint zich uit rond 3 pijlers.  
  
Storesquare geeft e-commerce een gezicht 
Storesquare maakt het mogelijk te shoppen bij meer dan 1.000 handelaren die hun online 
winkel aan het platform toevertrouwen. Storesquare nodigt de consument uit om met de 
handelaar kennis te maken en te snuisteren in een origineel aanbod dat uniek is op de markt. 
Een geheel van wat de lokale KMO te bieden heeft.  
  
Storesquare ondersteunt het persoonlijk contact 
Storesquare creëert een community gebaseerd op vertrouwen, online en toch persoonlijk. 
Zowel de winkelier als Storesquare zijn altijd bereikbaar en 1.000 handelaars staan klaar met 
raad en daad. Storesquare laat de consument de keuze : online winkelen of de winkelier 
contacteren met een vraag, laten bezorgen of zelf in de winkel afhalen.  
  
Storesquare versterkt de lokale handelaar 
Alles wat de consument koopt op Storesquare komt van bij een echte lokale handelaar. 
Storesquare zorgt voor de ondersteuning van een divers online netwerk, zowel logistiek als 
financieel. De volledige weg van ieder pakketje wordt door Storesquare gegarandeerd. 
  
De nieuwe look & feel is het begin van een druk programma. Storesquare heeft ambitieuze 
plannen. Er komen grote veranderingen aan zoals o.a. een geplande introductie in Nederland. 

http://hresources.fb.nieuwsbrieven.digilocal.be/c535/e362905/h78e87/l14300/index.html


Extra impulsen voor zowel de feestdagen 2017 als het jaar 2018.  
  
Over Storesquare 
Storesquare is een duurzame e-commerce marktplaats waar lokale handelaars van over heel 
Vlaanderen hun goederen en diensten kunnen aanbieden. Het team van Storesquare staat in 
voor het webplatform waarop handelaars eigen producten en diensten kunnen plaatsen. 
Storesquare neemt ook de marketing, logistiek en financiële afhandeling voor zijn rekening. 
Kortom, de handelaar wordt ‘ontzorgd’ bij zijn start met e-commerce. Bijkomende diensten 
zoals verzending, integratie van het kassasysteem, fotografie van de producten, begeleiding 
van de inrichting van de e-shop of integratie van de bestaande webwinkel kunnen optioneel, 
naar wens van de handelaar, worden geleverd. De zoekopdrachten voor de consument zijn 
bijzonder uitgebreid. De koper kiest zelf of het product geleverd wordt dan wel afgehaald in de 
winkel waarbij hij kan genieten van de persoonlijke service van de winkelier. Op die manier 
biedt Storesquare een unieke combinatie van het gemak van online shoppen met het 
vertrouwen en de dienstverlening van lokale offline winkels en vormt aldus een perfect 
tegenwicht voor de grote internationale spelers. Storesquare wordt ondersteund door 
Roularta, Unizo en KBC. 
 
www.storesquare.be 
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