Een
introductie voor
personalisatie
Deel 1 van de complete Nosto gids
voor e-commerce personalisatie

“

People tell you who they are, but we
ignore it because we want them to
be who we want them to be...
Don Draper

Tientallen jaren, is dit hoe de shopping–industrie opereert – het maken van winkeletalages
met producten die klanten mooi zouden vinden.

en toen werd

e-commerce
geboren..

En voor even was er niks veranderd.
Bedrijven beschikte niet over de hulpmiddelen of de know-how om volledig van de
mogelijkheden van de onbekende virtuele wereld te profiteren.

Nu zijn we eindelijk op een keerpunt – een punt waar de technologie voldoende is
geëvolueerd om echte retailers in staat te stellen naar hun klanten te luisteren. Om echt te
luisteren naar hun voorkeuren, hun afkeer en ze volgens de wensen en behoeften van hun
klant te dienen. Klanten hebben nu meer keus en macht dan ooit tevoren, en dus moeten
retailers veranderen – ze moeten luisteren naar het individu wanneer zij hen vertellen wie
ze zijn en wat ze willen zijn.

Welkom in de wereld van

personalisatie.

75%

van de klanten vinden het fijn wanneer merken
gepersonaliseerde berichten of aanbiedingen sturen. 1

van de bedrijven zijn het ermee eens
dat personalisatie cruciaal is voor het
huidige en latere succes. 2

7.8%

waarbij personalisatie de
verkoop kan verhogen. 3

94%

Let’s get
you started!

In dit e-book, het eerste gedeelte van onze
personalisatie-serie, kunt u het volgende verwachten:
Hier krijgt u een meer diepgaand begrip van wat personalisatie is
en wat dit voor u en uw klanten kan betekenen.

Het belang van deze trend beter te begrijpen

Een introductie van de volledige technologieën en services om
personalisatie als een business strategie mogelijk te maken

Een duidelijk en relevant beeld van de voordelen

Wat is
personalisatie?

“

Share our similarities, celebrate
M. Scott Peck

Een gepersonaliseerde e-commerce wereld mag misschien in de toppen van onze vingers
zitten, klaar om gebouwd te worden van binaire blokken, maar het lijkt erop dat het ontbreekt
aan een solide basis om op te bouwen. Volgens Gartner is er in feite het volgende aan de hand;
“verwarring in de markt wat personalisatie nou betekent, en veel leveranciers beweren het
aan te bieden; personalisatie betekent verschillende dingen voor verschillende mensen”

4

Het is zorgwekkend dat de consument met de verwachtingen van het e-commerce woord snel
toeneemt, een van de beste gepositioneerd trends is om te voldoen aan deze verwachtingen
en deze te overtreffen, het is niet volledig begrepen door degenen die het meest zouden
kunnen profiteren van het gebruik ervan.

Personalisatie, is in zijn meest elementaire niveau, het leveren van op maat gemaakte inhoud
en ervaringen over elk punt van het winkeproces.

In andere woorden:

de juiste content,
voor de juiste persoon,
op het juiste moment

Maar stopt het ook hier? De waarheid is, dat er in het internet geen enkele bron van waarheid is.
Definities zijn vervaagd door ingewikkelde en tegenstrijdige blog posts, muggenzifterige social
media commentaren en bewerkbare Wikipedia pagina’s. Discussies en debatten worden
gestimuleerd, maar hier wordt ook de verwarring geboren.

In dit boek zullen we onze definitie van personalisatie uitbreiden, met het argument dat in reële
en praktische zin dit concept en de toepassing ervan makkelijk zal maken. Personalisatie kan
worden gezien, in zijn meest alomvattende vorm, het concept van de individu in verschillende
vormen, waarin de successen worden beheerst door hun relevantie.

Met andere woorden, sommige dingen, processen, strategieën, interactie, zijn persoonlijker
dan anders, en terwijl wij kunnen streven naar personalisatie in zijn puurste vorm (deelname
aan de behoeften van een individu) het gebruik om dit te bereiken is geen tekortkoming om
te personaliseren.
We moeten echter stellen dat net als er iets gebeurd, zonder enig respect voor de wensen en
behoeften van de individu, of deze wel of niet bekend zijn, er niet naar personalisatie worden
gestreefd. Personalisatie, moet (en is) zoveel gebonden zijn aan opzet als het resultaat.

“

Shoot for the moon, even if you
miss you’ll land among the stars.
Oscar Wilde

Met dit gezegd te hebben, zal er in dit E-book en de daaropvolgende delen van de serie
gewerkt worden met de volgende drie levels en categorieën van personalisatie

Collaboratieve filtering
De afstemming van het winkelproces volgens de logica van publiek.

Dit type van personalisatie is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen hebben in de
richting van publieke mentaliteit, onder leiding van maatschappelijke normen en versterkt door
de goedkeuring van hun collega’s. Het omvat de markering van “de best-seller” en “trending”
items, iets dat alleen gebeurt om items voorrang te geven die het beste verkopen, maar ook
om klanten gerust te stellen dat hun aankoopbeslissing wordt goedgekeurd door de algemene
goedkeuring. Dit is dan niet personalisatie op basis van de specifieke behoeften van het
individu, maar op basis van hun veronderstelde neiging om te vertrouwen op anderen.

Segmenteren
Personen targeten die behoren tot een grotere groep op gedeelde eigenschappen, zoals
bijvoorbeeld demografie, locatie of het type apparaat.

Dit kan door eenvoudige en handmatige veranderingen, zoals instellen van taal configuratie
van uw site voor IP-adressen uit een bepaald land, of het kan ook op basis van logisch gebruik
van meer ingewikkelde, geautomatiseerde en algoritmische veranderingen.
Bijvoorbeeld, automatisch bewerken van de inhoud van een advertentie die een bepaalde stijl
vrouwelijke kleding bevat voor een bepaalde leeftijd. Hoewel deze categorie van personalisatie
niet echt wordt geïndividualiseerd.

één-op-één personalisatie
De afstemming van de e-commerce ervaring voor individuele shoppers en wat de ware
betekenis van personalisatie is.

Dit kan real-time worden gedaan op basis van directe gedragsveranderingen of op basis van
geïndividualiseerde profielen, opgebouwd met behulp van historische gegevens. Met het
profileren van klantgegevens worden gegevens uit honderden datapunten verzameld, inclusief
locatie, onsite en offsite gedrag en interactie met e-mails. De verzamelde informatie kan onder
andere interesses, context en zelfs waar ze zijn in de aankoop cyclus bevatten.

Let op!

Om deze trend in duidelijke en verschillende groepen te definiëren, kunnen beide gebieden
worden gekruist. Bijvoorbeeld het afstemmen van locatie kan worden beschouwd als
segmentatie, als u zich richt op een groep uit hetzelfde gebied en bepaalde gedragspatronen
lijken aan te tonen. Locatie kan hierbij ook een rol spelen in één-op-één personalisatie, als een
factor die deel uit kan maken van een klantprofiel die geïndividualiseerde ervaringen biedt.
Dit laat zien waarom dit niet zo’n gemakkelijk begrepen en fel bediscussieerd onderwerp is.
Bij Nosto, achten wij dat er sprake is van segmentatie als het alleen om de locatie gaat en
één-op-één personalisatie wanneer er breder wordt gedefinieerd.

Waarom is
personalisatie
belangrijk?

In 2014 bedroeg de wereldwijde internetverkoop meer dan $1.3 biljoen en dit zal naar
verwachting groeien naar $2.39 biljoen in 2018. 5 Het is een snelgroeiende markt, vol kansen
en mogelijkheden. De markt zit ook vol met hevige concurrentie iedere dag. Binnen zo’n
verzadigde industrie is het moeilijk om onderscheidend te zijn, zo moeten winkeliers voldoen
aan de behoeften van elke klant en moeten zij sneller en efficiënter zijn dan ooit. Niet alleen dat,
maar ook moeten zij de meest relevante content bieden op alle punten binnen het winkelproces.
En hiervoor wordt er personalisatie ingeschakeld.

Maar liefst 30% van de omzet van Amazon komt voort uit personalisatie. Natuurlijk, zijn ze een
enorme opeenhoping met een vrijwel onbeperkte bron aan informatie, maar daarin schuilt de
schoonheid van de online wereld. U heeft dezelfde data als Amazon beschikbaar. Alleen zijn
ze gewoon beter in het gebruik ervan. U zou nog niet de mogelijkheid hebben om gebruik te
maken van voor één uur leveringen, maar u kunt binnen uw data gebruik maken om een
gepersonaliseerd winkelproces aan te bieden.

Data en inzicht kan ervoor zorgen om iets meer en anders te doen in het virtuele speelveld.
Personalisatie is het bewijs van dat merken hun relaties met klanten kunnen versterken en
daarmee verhoging van de klanttevredenheid en loyaliteit. Uiteindelijk heeft dit een positief
effect op de conversie en stijgt het rendement op marketing investeringen.

De waarheid is dat klanten personalisatie willen en verwachten van e-commerce bedrijven.
Het is niet langer een extra optie, maar het is nu een belangrijk onderdeel van wat het betekent
om een succesvol e-commerce onderneming te worden.

86% van de consumenten en 96% van de winkeliers zeggen
dat personalisatie in ieder geval een belangrijk onderdeel
is van de koopbeslissing.
31% van de consumenten wil meer personalisatie tijdens
hun shop ervaringen.

Tools en systemen:
Zoals met de meeste trends zijn er een breed scala aan technologieën, instrumenten en
systemen gecreëerd om u in staat te stellen om personalisatie volledig te gebruiken in uw
bedrijf. En zo, vanuit een technisch perspectief, wordt personalisatie een overkoepelende
term die verwijst naar een reeks oplossingen waarmee e-commerce bedrijven meer relevante
ervaringen kunnen bieden aan hun klanten.

Uw personalisatie
toolkit!

Deze bevatten:

Productaanbevelingen
Technologie die browsen en koopgedrag analyseert om productaanbevelingen te
automatiseren, zodat u dynamische en real-time suggesties kan doen.

Segmentatie tools
Een toolset om klanten te bereiken met content en aanbiedingen op basis van
egevens zoals demografie, gebruikte technologie en locatie. Dit zorgt ervoor dat u
uw CRM-gegevens kan importeren.

Gedragstargeting systemen
Technologie die pop-ups gebruikt om gerichte kortingen of berichten te sturen,
meestal door het analyseren van gegevens van de gebruikers browser,
zoals locatie en apparaat type.

Communicatie tools
Systemen om gepersonaliseerde communicatie tussen de verkoper en de klant te
vergemakkelijken. Dit kan worden gedaan op een één-op-één basis door de integratie van de
klant te profileren binnen de CRM, waardoor exploitanten een rijke historie van klantinteracties
hebben, waardoor ze hun online of telefonische communicatie op maat kunnen aanbieden.
Op schaal, kan gepersonaliseerde communicatie ingeschakeld worden via
onderzoeksinstrumenten, die worden gebruikt om bruikbare inzichten te geven in de
klantendatabase.

E-mail service providers
Gepersonaliseerde e-mails die automatisch worden verstuurd op basis van vooraf ingestelde
gedragsaanwijzingen, alsmede de personalisatie van bulk e-mails, zoals nieuwsbrieven.

Omnichannel
Marketing oplossingen gebouwd om marketing te automatiseren. Bijvoorbeeld de levering
van gepersonaliseerde productaanbevelingen of loyaliteit wordt beloont door middel van
mobiele apps en het gebruik van technologie. Dit ziet de integratie van offline en online
gegevens om een weergave van het gebruikersprofiel over verschillende kanalen en
apparaten te voorzien.

Display en social media adverteren
Platformen en technologieën om off-site advertentie personalisatie in staat te stellen,
waaronder de dynamische bewerking van ontwerp of zelfs product-niveau aanbevelingen.
De kan worden gericht op het individu door middel van één-op-één retargeting of grotere
groepen doormiddel van segmentatie.

Analytics tools
Tools om bruikbare inzicht te krijgen in uw gegevens, met de nadruk van de klant en
illustreren hun verschillende koopgedrag en hun levenslange waarde aan de winkel.

A/B testing
Tools minder gericht op marketingautomatisering en meer gericht op het testen en
valideren van mogelijke gebruiker gebaseerde hypotheses, die op zijn beurt personalisatie
strategieën uitvoert. Bijvoorbeeld, een winkelier kan controleren of een bepaalde demografie
van hun klanten bijzonder prijsgevoelig zijn en neemt een korting prijs strategie als gevolg
voor de desbetreffende demografie.

Let op!

Er moet worden onthouden dat verder dan de kern personalisatie marketing, elk deel van
een website, communicatiestrategie of marketing bericht wordt gepersonaliseerd.
Deze lijst is een goede introductie tot enkele mogelijkheden voor u, maar we zijn eigenlijk
op zoek naar de echte mogelijkheden van wat fantastische en technologische tools zijn.
Wij zullen in elk op deze verder in detail treden in de komende e-books van deze serie.

Wat zijn de
voordelen van
personalisatie?

“

Quality is not what happens when what you do
matches your intentions. It is what happens when
what you do matches your customers’ expectations.
M. Scott Peck

De waarheid is dat de voordelen van personalisatie voor uw bedrijf wordt gedreven op
basis van de voordelen van personalisatie voor uw klanten. Zoals we eerder hebben
vermeld is dat consumenten nu hog ere verwachtingen hebben dan ooit tevoren, en
personalisatie is een manier waarop u kunt voldoen aan deze verwachtingen, dus het
opbouwen van een gelukkigere relatie met een tevreden klantenbestand.

Als het voordeel van personalisatie de mogelijkheid is om u te helpen voldoen aan de
verwachtingen van de klanten, moeten we eerst onderzoeken wat de verwachtingen zijn
die u probeert te vervullen.

Voor klanten is het voordeel van personalisatie tweevoudig. Ten eerste, krijgen zij een sneller
en gemakkelijkere winkelervaring. Het moderne leven kan hectisch zijn, klanten zijn steeds
meer tijd-arm en een gestroomlijnde e-commerce ervaring is van groots belang. Terwijl een
responsive website de klanten minuten kan besparen in laadtijd, geeft een persoonlijke
website deze minuten en uren terug waar ze zo naar verlangen. Uiteraard kan dit worden
bereikt op verschillende manieren, van het ontkrachten van de taalkeuze en lokale
leveringseisen, tot gepersonaliseerde productaanbevelingen die hen tijd bespaart naar het
onnodig zoeken tussen de categorie pagina’s. Volgens Planet Retail bleek dat het vermogen
van een klant om een gepersonaliseerde weergaven van een website, gericht op het laten zien
waar ze in geïnteresseerd zijn, de keuze van hun aankopen met 36% 7 zou beïnvloeden.
En nu met maximaal 50,3% 8 van al het e-commerce verkeer afkomstig van mobiele gebruikers
is het belangrijk dat het soepeler en gemakkelijker te navigeren op de website tijdens het
winkelproces nog belangrijker wordt.

Ten tweede, zijn ze in staat om van meer betekenisvolle relaties te genieten. Tijdens het
winkelen is het een strikte voorwaarden een interactie met duidelijke materialistische
bedoelingen deze ook waar het kan vaak emotioneel getriggerd wordt. Mensen kopen van
merken die ze leuk vinden en vertrouwen. Rory Sutherland van Ogilvy beweert dat we vaak
eerst emotioneel kopen en dan buigen wij ons over onze onbewuste actie 9 . En er zijn ook
hele industrieën gebaseerd op basis van deze veronderstelling (met name reclame en
marketing). Met dit in het achterhoofd is het belangrijk om een positieve en betekenisvolle
relatie met uw klanten aan te gaan. Hopelijk omdat uw bedrijf het soort bedrijf is dat geeft
om dit soort dingen, maar ook omdat een niet geliefd merk het meest waarschijnlijk is om
te mislukken.
Personalisatie heeft aangetoond dat het een effectieve manier is om dit te bereiken,
nabootsen van de persoonlijk interactie die voorheen ontbreekte in de e-commerce wereld.
Door persoonlijke interacties te maken met uw klanten bent u in staat om effectief uw merk
te vermenselijken en een beroep op hen te doen op een niveau dat minder een gesloten
berichtgeving is. In het laatste deel van deze e-book series zullen we kijken naar hoe sommige
bedrijven hierin een stap verder gaan, met interactieve personalisaties die nog denken aan
een echte menselijke relatie. Het punt is dat als u een wederzijdse, betekenisvolle relatie
met uw klantenbestand wilt hebben, personalisatie de sleutel is.

Wat zijn de voordelen voor uw en uw bedrijf?
E-commerce mag dan een industrie zijn gebouwd op producten, maar vaak is het ook
een proces hoe deze producten bij uw klanten te krijgen dat het verschil maakt. En hiermee
wordt niet alleen de levering bedoeld, maar ook door de winkelervaring gemakkelijker,
persoonlijker, soepeler en leuker te maken. Hiermee produceer u gelukkige klanten.
En uiteindelijk kopen tevreden klanten vaker en zijn deze klanten meer loyaal aan uw bedrijf.
Personalisatie zal het succespercentage verhogen, de gemiddelde orderwaarde en de
loyaliteit van de klanten. Zoals elk e-commerce bedrijf is het een van de belangrijkste
statistieken dat het succes van uw bedrijf zal bepalen.

Simpel gezegd, als u de ervaring van uw klant in elke stap
in de sales funnel weet te verbeteren, zal u automatisch de
statistieken in verband met elk van deze stappen te verbeteren.
In onderstaande paragraaf gaan wij hier dieper op in.

Hoe kunt u
het gebruiken?

Personalisatie is een trend die relevanter kan zijn voor elke
stap in de sales funnel. Van klantacquisitie, conversie,
retentie en uiteindelijke tevredenheid.
Het volgende is een voorbeeld van een persoonlijke sales funnel. Het is het optimale
voorbeeld voor het implementeren van wat mogelijk is op het gebied van personalisatie.
Terwijl personalisatie een integrale business strategie is en niet langer gezien mag worden
als optioneel. Het moet worden gebruikt op een manier die werkt voor uw bedrijf – dit is geen
strategie die voor iedereen werkt. Hoe personalisatie voor uw kan werken, is ook iets
dat persoonlijk is.

Personaliseren van de sales funnel

1)
2)
3)
4)

Personalisatie om verkeer naar
uw website te krijgen

Personalisatie voor conversies

Personalisatie klanten behouden en
creëren van promoters

Personalisatie for een omnichannel ervaring
een kijkje in de toekomst van personalisatie

1. Personalisatie om verkeer naar uw website te krijgen

Wat u kunt doen..

» Investeer in gepersonaliseerde display advertenties. Target ingestelde groepen door
middel van segmentatie, of voor een echt persoonlijke ervaring ga een stap verder en
gebruik retargeting. Met retargeting kunt u advertenties op basis van product-niveau
en relevantie aanbieden en op basis van eerdere interacties van een bezoeker of een
zoekterm die gebruikt is.

» Maak gebruik van social media advertenties. Gebruik deze advertenties om uw producten
rechtstreeks in de feed/tijdlijn van uw potentiële klanten te plaatsen. Markeer bestsellers
en trending producten om een gekozen doelgroep te verleiden terug te gaan naar uw
website op basis van eerder vertoond koopgedrag.

Voordelen

» Hooggekwalificeerd verkeer naar u website halen en dus meer kans om conversies te behalen,
waardoor betaalde advertenties meer kosteneffectief wordt.

Wie doet het goed?

»

»

»

Volcom
22x ROI personalisatie
Facebook advertenties in 4 weken

2. Personalisatie voor conversies

Wat u kunt doen..

» Optimaliseer uw website om een op maat gemaakte ervaring te geven, personaliseer
de content zodat alleen relevante content wordt weergegeven vanaf het moment dat
bezoekers op uw site zijn.

» Personaliseer dynamisch het ontwerp en content in uw winkel om de indruk te creëren
om één – op – één communicatie te geven.

» Automatiseer gerichte of individuele on-site aanbevelingen die uw potentiële klanten
in staat stelt om snel te vinden wat voor hun relevant is.

» Verminder cartverlaters en verhoog de conversie met tijdgebonden speciale aanbiedingen,
en een eenmalige korting van pop-ups gericht op basis van gedrag of type klant.

Voordelen

» Drastisch verminderen van belemmeringen voor de aankoop door de bezoekers de
producten te laten zien die het meest geschikt zijn voor hen.

» Vergroten van het gevoel van urgentie die nodig is om de aankoop door middel van
speciale aanbiedingen aan te moedigen.

Klanten die klikken op gepersonaliseerde
elementen hebben 125% meer kans dat
zij iets via de website kopen

Wie doet het goed?

Scarosso
11+ increase in conversion

3. Personalisatie klanten behouden en creëren van promoters

Wat u kunt doen..

» Dynamische op maat gemaakte nieuwsbrief waarbij de content uniek is voor iedere
ontvanger

» Gebruik getriggerde e-mails om gepersonaliseerde productaanbevelingen te versturen
specifiek op basis van zijn browse gedrag of zijn eerdere aankopen.

» Verleid potentiële kopers terug naar de website met advertenties met gepersonaliseerde
aanbevelingen op basis van hun eerdere aankopen.

» Personaliseer uw content marketing inspanningen om klanten te verrassen en aan te
moedigen om iets te kopen

Voordelen

» Verhoogde open rates
» Verhoogde betrokkenheid
» Verhoogde terugkeer bezoeker naar uw winkel
» Toegenomen merkbewustzijn

Nosto's gepersonaliseerde getriggerde e-mails
hebben een gemiddelde click-through rate
10x hoger dan de industrie standaard

Wie doet het goed?

Melvin & Hamilton
$10,35 omzet per verstuurde e-mail

4. Personalisatie for een omnichannel ervaring –
een kijkje in de toekomst van personalisatie

Wat u kunt doen..

» Kijk naar innovators in de industrie die personalisatie technieken en technologieën
verkopenontvanger

» Meng de online en offline ervaringen om een naadloze shopping ervaring aan te bieden.
Specifiek op basis van zijn browse gedrag of zijn eerdere aankopen.

Voordelen

» Meer zinvolle en consistente ervaringen van klanten – gebruik te maken van gegevens
van het ene kanaal naar een grotere relevantie te bieden in een ander kanaal.

» Hogere conversie – shoppers hebben minder kans om hun winkelwagens te verlaten
(zijn ze in de winkel of online) als een shopping ervaring persoonlijk is, maar meer nog
als dit consequent gedaan wordt in alle kanalen.

Klanten die klikken op personalisatie
elementen hebben 125% meer kans dat zij
iets kopen via de website
* Zoals te zien in de detailhandel met getriggerde e-mails Nosto's.

Wie doet het goed?

Personeel in Burberry winkels gebruiken iPads om aankoop geschiedenis
van de klant bekijken en bieden gepersonaliseerde aanbevelingen.

COACH volgt aankopen in de winkel op en moedigen de kopers aan
een review achter te plaatsen.

En dus,
daar ga je

Een korte introductie in de nieuwe en spannende wereld van e-commerce personalisatie.
Deze gids moet u een idee hebben gegeven waarom u moet zorgen voor deze trend, wat
het voor uw bedrijf betekent en hoe dit geïmplementeerd kan worden in uw winkel/
online store. Lees de rest van deze boekenserie voor een meer inhoudelijk inzicht in hoe
deze personalisatie technieken in de praktijk gebruikt kunnen worden en revolutioneer in
de manier waarop u zaken doet…

U leert hoe personalisatie effectief kan worden gebruikt in verschillende stadia van de
sales funnel, om klanten te bewegen tijd het koopproces op een efficiënte maar zinvolle
manier, zodat u:

Meer verkeer naar uw website krijgt van hoge kwaliteit, om de ROI op uw
advertentie-uitgaven te maximaliseren.
Inspireer uw klanten meteen met een persoonlijke shopping ervaring, het
verhogen van de conversie en het stimuleren van de verkoopadvertentie-uitgaven
te maximaliseren.

Bouw een langdurige relatie op met uw klantenbestand, maximaliseren van retentie.
Ontwikkel een personalisatie strategie die balanceert met een goede strategie
voor de toekomst.
Beter beeld van wat omnichannel personalisatie voor u zou kunnen betekenen en
hoe technologische ontwikkelingen in de nabije toekomst u in staat kan stellen
om het te leveren.
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www.nosto.com
Nosto is de snelst groeiende personalisatie oplossing in de wereld, waardoor een online retailer
gepersonaliseerde winkel ervaringen kan leveren aan hun klanten, waar ze ook zijn.
Het gebruiksgemak en de snelheid waarmee Nosto geimplementeerd kan worden stelt retailers
in staat om binnen enkele minuten aan de slag te kunnen met de groei van hun bedrijf, het
verhogen van de conversie, de gemiddelde orderwaarde en klantenbinding. Met kantoren in
New York, Londen, Berlijn en Helsinki, Nosto wordt gebruikt door meer dan 10.000 retailers
over de hele wereld, waaronder Volcom, LUSH en THE ICONIC.

