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VOORWOORD

E-commerce zit in de lift en is niet meer weg te denken uit onze wereld. Ook in Italië heeft de  
coronapandemie het gebruik van e-commerce een boost gegeven. Italië beschikte over het op een  
na grootste groeipercentage van online detailhandel in Europa in het jaar 2021. Met een waarde van  
30 miljard euro verwezenlijkte het land een toename van 18% in een tijdspanne van slechts een jaar. 
De stijging van de penetratiegraad van b2c-e-commerce-aankopen in de totale detailhandel bedroeg 
10%. 

De groei is er hoger dan in de rest van Europa, wat toont dat Italië een dynamisch land is dat open-
staat voor verandering. Bovendien is door deze periode de achterstand ingehaald op het vlak van 
e-commerce, opgebouwd in de jaren vóór COVID-19. Kanttekening: de online b2c-markten van Duitsland 
en Frankrijk waren weliswaar nog groter, maar zij hadden een aanzienlijk kleiner groeipercentage in 
online aankopen (9%). Italië heeft de afgelopen jaren bewezen zeer innovatief te werk te willen gaan en 
stappen te ondernemen om zijn online handel te optimaliseren. 
Politecnico Milano & Osservatori.net, 2021

Deze studie is gebaseerd op een groter onderzoek over e-commerce die kan worden opgevraagd bij 
Flanders Investment & Trade Milaan. Ze steunt op data van Politecnico & Osservatorio.net, Ecommer-
ceDB en Casaleggio Associati, aangevuld met lokale marktkennis.

Via deze marktstudie krijgt u een eerste inzicht in enkele succesfactoren voor de e-commercemarkt 
in Italië. Mocht u nog andere vragen hebben, contacteer ons gerust. Onze kantoren in Italië helpen u 
graag.

Flanders Investment & Trade Milaan
+39 02 29 00 70 80
milan@fitagency.com

Via Fiori Oscuri 11
20121 Milano

Flanders Investment & Trade Rome
+39 06 36 00 06 99
rome@fitagency.com

Via Omero 8
00197 Roma
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HET ITALIAANSE E-COMMERCELANDSCHAP

FACTSHEET ITALIË

Algemeen

 
Italiaanse e-commercemarkt

 
Rankings

Meer cijfers over Italië:  

Bronnen: Flanders Investment & Trade, ECommerceDB, Statista, World Bank, Universal Postal Union, IMD World Competitiveness Center. 

Eigen weergave.

Hoofdstad 
Rome 

(2,8 miljoen inwoners)

Oppervlakte 
301.277 km2² 
(= 9,9 x België)

Aantal inwoners 
58,9 miljoen

Bruto binnenlands product  
1.889 miljard USD   

(522 miljard USD in België)

Bbp/capita 
31.714 USD² 

(45.205 USD in België)

Bbp Bbp/

Nettoverkoop in 2020  

16 miljard USD   

E-commercegebruikers in 2021  

36 miljoen 
16,57% 

CAGR  
2022-2025

74% 

Internet- 
penetratie 

Logistics Performance Index (LPI) 

58e

11e 

40e

19e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/itali%C3%AB/cijfers
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BELANGRIJKSTE SPELERS 

De top 5 in e-commerce in Italië:

   1. Amazon.it

   2. Esselunga.it

    3. Shein.com

    4. Zalando.it

    5. Uniero.it

Samen realiseerden deze big 5 maar liefst 41% van de online verkoop in Italië in 2021. (ecommerceDB 
Country Reports, 2021) Ze zorgden voor bijna evenveel nettoverkoop als de andere resterende 245 van 
de top 250 online winkels samen. 56% van de online nettoverkoop werd verwezenlijkt door ‘pure play-
ers’, die enkel online handel voeren en geen fysieke winkels hebben.

Amazon.it 
In 2020 leverde de online verkoop van Amazon een nettoverkoop op die gelijk was 
aan ongeveer 25% van het totale aandeel van de top 250 online spelers. Hun hoofd-
categorie van online verkoop bestaat uit elektronica en media. Van 2020 naar 2021 is 
hun nettoverkoop nog eens met 10% gestegen.

Esselungaacasa.it 
De Italiaanse winkelketen zag een groei van 17% in hun online verkoop in de jaar-
wisseling van 2020 naar 2021. Dit is de nummer 1 in Italië voor de online verkoop van 
voeding en persoonlijke verzorging en staat op nummer 2 van de top 250 Italiaanse 
online spelers. 

Shein.com
Deze fast-fashion kledingwebsite wordt gekenmerkt door lage prijzen en is opgericht 
in China. Van 2020 naar 2021 kende het bedrijf een groei van 62% in online verkoop. 

Zalando.it 
Zalando staat op de tweede plaats in de categorie fashion en op de vierde plaats in 
de top 250 van de online Italiaanse bedrijven. Zalando is een echte ‘pure player’ zoals 
Shein. Van 2020 naar 2021 kende het bedrijf een groei van 17% als er wordt gekeken 
naar nettoverkoop.

Unieuro.it 
Op de 5e plaats van de top 250 online Italiaanse bedrijven: Unieuro. Deze keten 
kende een groei van 12% van 2020 naar 2021. Zijn verkoop bestaat voornamelijk uit 
elektronica en huishoudartikelen. Het is een Italiaans bedrijf met een netwerk van 
meer dan 460 winkels doorheen heel Italië. Unieuro is het enige bedrijf dat geen 
pure player is en in de top 5 staat. 
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B2C

Elektronica is de leidende markt in e-commerce. Bijna de helft van de Italiaanse internetgebruikers 
geeft aan dat zijn online aankopen meestal bestaan uit elektronica. Dit spoort met het feit dat  
Amazon.it de absolute leider is in Italië en zijn verkoop grotendeels bestaat uit elektronica.  
De categorie elektronica wordt nauw gevolgd door kleding (43%) en hobby & vrijetijdsspullen (41%). 
ecommerceDB Country Reports, 2021

Bron: ecommerceDB

B2B

Ook de b2b-bedrijven vertonen steeds meer de digitale volwassenheid van de Italiaanse bedrijven door 
de gezondheidscrisis. In zowel 2019 als 2020 waren er ongeveer 5 miljoen Italiaanse bedrijven actief in 
de b2b-setting. Daarvan waren 4.500 grote bedrijven, 220.000 kmo’s, 1,5 miljoen micro-ondernemingen 
en 3,2 miljoen éénmanszaken. De Italiaanse markt bestaat voornamelijk uit kmo’s en micro-onderne-
mingen. 

Vanaf 2012 tot en met 2019 is de transactie-index alleen maar gestegen. Enkel in pandemiejaar 2020 
ging het wat minder. Veel bedrijven zijn toen gestart met de digitalisering van hun beheer, operaties 
en administratie. Toen de bedrijven moesten sluiten, moesten ze immers wel alternatieven zoeken om 
de verkoop, aankoop en andere bedrijfsoperaties draaiende te houden. Wie al eerder een digitalisering 
had doorgevoerd, had het vaak makkelijker om die digitalisering verder uit te breiden voor hun opera-
ties in andere bedrijfssystemen. 
Politecnico & osservatorio.net, 2021

met het feit dat Amazon.it de absolute leider is in Italië en zijn verkoop grotendeels bestaat uit 
elektronica. De categorie elektronica wordt nauw gevolgd door kleding (43%) en hobby & 
vrijetijdsspullen (41%) (ecommerceDB Country Reports, 2021). 

 
                                                                                                                                                                                                                
Bron: ecommerceDB 
 
B2b 
Ook de b2b-bedrijven vertonen steeds meer de digitale volwassenheid van de Italiaanse bedrijven 
door de gezondheidscrisis. In zowel 2019 als 2020 waren er ongeveer 5 miljoen Italiaanse 
bedrijven actief in de b2b-setting. Daarvan waren 4.500 grote bedrijven, 220.000 kmo’s, 1,5 
miljoen micro-ondernemingen en 3,2 miljoen éénmanszaken. De Italiaanse markt bestaat 
voornamelijk uit kmo’s en micro-ondernemingen. (Politecnico & osservatorio.net, 2021)  
 
Vanaf 2012 tot en met 2019 is de transactie-index alleen maar gestegen. Enkel in pandemiejaar 
2020 ging het wat minder. Veel bedrijven zijn toen gestart met de digitalisering van hun beheer, 
operaties en administratie. Toen de bedrijven moesten sluiten, moesten ze immers wel 
alternatieven zoeken om de verkoop, aankoop en andere bedrijfsoperaties draaiende te houden. 
Wie al eerder een digitalisering had doorgevoerd, had het vaak makkelijker om die digitalisering 
verder uit te breiden voor hun operaties in andere bedrijfssystemen. (Politecnico & 
osservatorio.net, 2021) 
 
Online marktplaatsen 
Geschat hebben de Europese marktplaatsen een omzetwaarde tussen 120 en 150 miljard euro. De 
meeste Europese internetgebruikers hebben minstens één aankoop gedaan op een online 
marktplaats. Meestal is dat Amazon of eBay. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar zijn online 
marktplaatsen in 50% van de gevallen het startpunt voor een zoekopdracht. Maar een klein 
aantal online kopers gaat rechtstreeks het gewenste product of dienst zoeken op een merksite. 
(Casaleggio, 2022)  
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ONLINE MARKTPLAATSEN

Geschat hebben de Europese marktplaatsen een omzetwaarde tussen 120 en 150 miljard euro. De 
meeste Europese internetgebruikers hebben minstens één aankoop gedaan op een online marktplaats. 
Meestal is dat Amazon of eBay. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar zijn online marktplaatsen in 50% van 
de gevallen het startpunt voor een zoekopdracht. Maar een klein aantal online kopers gaat rechtstreeks 
het gewenste product of dienst zoeken op een merksite. 

Italië is een land dat zich vertrouwd voelt met online marktplaatsen. Zo goed als alle Italiaanse online 
kopers kochten in het afgelopen jaar minstens eenmaal via een online marketplaats. De meeste be-
drijven die interesse hebben om hun producten aan te bieden via een online marktplaats, zullen dit bij 
verschillende spelers doen om de verkoop zo succesvol mogelijk te maken. Doorgaans zijn dat bedrijven 
in elektronica of de modesector. 

De verkoop via een online marktplaats levert voor de meeste bedrijven maar een klein percentage van 
hun omzet op. In Italië zijn Amazon en eBay het populairst. Zowel voor de Italiaanse consument als 
bedrijven blijft Amazon de eerste keuze. 
Casaleggio, 2022

Gebruik online marktplaats

 

79% 

Amazon

39% 

EBAY
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CONSUMENTENANALYSE

PROFIEL

De Italiaanse e-commerce telde 36 miljoen gebruikers in 2021. Maar op een totale bevolking van onge-
veer 60 miljoen inwoners, e-shopt slechts 59%. Tegen 2025 worden er 13% meer e-commercegebruikers 
in Italië verwacht, of 40 miljoen gebruikers. 

Opmerkelijk: van deze 59% doen de 45- tot 54-jarigen de meeste online aankopen, goed voor zo’n 26%. 
De minst rendabele leeftijdscategorie met slechts 13% van de online gebruikers in Italië is 18-24 jaar. 

Income

België Italië

INKOMEN 
 
35% van de online shoppers in Italië heeft voornamelijk een hoog gezinsinkomen, wat net het omge-
keerde is van de Belgische situatie. De belangrijkste beweegreden voor e-shoppen is het goedkope as-
pect, maar ook de mogelijkheid van levering aan huis. Verder zorgt het zeer brede productassortiment 
ook voor een grote aantrekkelijkheid van online verkoop. 
ecommerceDB Country Reports, 2021

Laag 
35% 

Laag 
32% 

Gemiddeld 
31% 

Gemiddeld 
33% 

Hoog 
34% 

Hoog 
35% 
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BELANGRIJKE E-COMMERCETRENDS IN ITALIË

BEDRIJFSOVERNAMES EN UITBREIDING

Veel bedrijven beschikten niet over de kennis om een omnichannel te integreren en zich zo digitaal uit 
te breiden. Daarom investeerden tal van ondernemingen in bedrijfsovernames om zich te specialiseren 
in e-commerce. Deze methode is schering en inslag – zowel binnen als buiten Italië – net om volgende 
redenen: 

• kans op een concurrentievoordeel door zich te differentiëren op basis van aanbod en service;
• makkelijkste manier om zich te positioneren op de online markt door overname van een operator 

met bestaande positionering.
• vele bedrijven zien e-commerce als een must-have door de digitalisering of om faillissement te  

vermijden door onvoorziene situaties zoals lockdowns. 

HET FEDERATIEF MODEL

Onder een federatief model bundelen lokale bedrijven hun krachten om samen platforms te creëren 
en vervolgens zich sterker als een unie te profileren. Daardoor kunnen plaatselijke bedrijven aanwezig 
zijn op de markt en hun aanwezigheid, marketing, communicatie en logistiek beheer optimaliseren. Dit 
is een redding voor vele kleine bedrijven, die zo weerstand kunnen bieden aan grote spelers en online 
verder kunnen bloeien. Een goed voorbeeld van een federatief model is Bookdealer.  
Casaleggio Associati, 2021

Bookdealer is opgericht in 2020 en is het eerste online platform in Italië dat onafhankelijke boe-
kenwinkels actief ondersteunt. Het platform verenigt onafhankelijke uitgevers en vermenigvuldigde 
hun ledenaantal in slechts enkele maanden van 120 deelnemende boekenhandelaars tot meer dan 
600 spelers aan het einde van het pandemiejaar. De website stelt de klant in staat een boek te 
selecteren en meer informatie te verwerven over de boekhandelaar zelf. Het aan huis leveren van 
het aangekochte goed bedraagt 1,90 euro en gebeurt meestal te voet of met de fiets. Het initiatief 
heeft op het einde van 2020 ook zijn weg gevonden naar andere landen, zoals Spanje, waar het 
platform Todos Tus Libros werd gelanceerd.

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

Het implementeren van AI biedt enorme voordelen voor de productieplanning en marketingstrategieën. 
Daardoor kan een bedrijf zo efficiënt mogelijk de interesses van een individu of groep analyseren en 
heldere dataoverzichten krijgen. 
Politecnico & osservatorio.net, 2021
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E-COMMERCE-ECOSYSTEEM IN ITALIË
De belangrijkste organisaties die informatie bieden over e-commerce zijn:

Casaleggio Associati organiseert jaarlijks een seminarie in mei waar ze hun nieuwe 
studie uitbrengen, presenteren en toelichten. 

Politecnico School of Management di Milano en Osservatorio Innovazione  
bieden in samenwerking brede programma’s aan over verschillende onderwerpen 
binnen de e-commercesector zoals b2b, b2c, betalingen en digitalisering van  
bedrijfsprocessen. 

Netcomm is een Italiaans, digitaal handelsconsortium en ‘het referentiepunt voor 
e-commerce en digitale detailhandel’. Ze organiseren seminaries en interessante 
beurzen over diverse thema’s in e-commerce. Op hun laatste event spraken maar 
liefst 250 sprekers van relevante bedrijven zoals PayPal, eBay Italia, Satispay en DHL. 
(Netcomm, z.d.).  Voor volgende events kan u terecht op www.consorzionetcomm.it/
calendario-eventi/.
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MARKTTOETREDING IN ITALIË

BETALINGEN 

Alle top 250 Italiaanse online stores bieden de optie om te betalen met een bankkaart. Visa, Mastercard 
of American Express, met Visa en Mastercard als meest dominant (97%). De helft van de online bedrij-
ven geeft ook de optie om te betalen via overschrijving. 

94% van de online bedrijven biedt ook e-wallets aan, in 92% van de gevallen is dit PayPal. Zo’n 8% biedt 
ook Satispay en Amazon Pay aan. 
ecommerceDB Country Reports, 2021

Als er wordt gesproken over e-wallets gaat het over het populaire PayPal en innovatieve betaal- 
systemen Satispay en Scalapay. 

Satispay: hiermee kan u makkelijk geld overmaken naar zowel vrienden als winkels via smartphones. 
Dit systeem is gecreëerd om niet langer afhankelijk te zijn van de traditionele banken voor overschrij-
vingen. 

Scalapay: zorgt ervoor dat consumenten bij zowel online als fysieke winkels kunnen kopen via 3  
betaalschijven. Die worden maandelijks afbetaald, waarvan de eerste direct bij de aankoop wordt  
verrekend.
Scalapay.com, z.d.

De Italiaanse consument verkiest debit- en prepaidkaarten, dan kredietkaarten en e-wallets. Wanneer 
het enkel over online betalingen gaat, blijft prepaid een van de favorieten, nauw opgevolgd door de 
populariteit van e-wallets. 
ecommerceDB Country Reports, 2021

8% 
Satispay en Amazon Pay

92% 
PayPal 
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LOGISTIEK

Omdat de behoeften en wensen van de markt voortdurend veranderen, groeien de investeringen in de 
optimalisatie van de operationele activiteiten in het order- en distributieproces. Vooral in het noorden 
van Italië investeren bedrijven in hun logistieke stromen. Van een betere klantenservice over verbeterde 
interne processen tot de integratie van externe inzamelpunten. De grote nadruk ligt op het leveren van 
diensten met een toegevoegde waarde. 
Politecnico & Osservatorio.net, 2022

Intermodaal knooppunt

Net buiten de regio Lombardije in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna bevindt zich de provincie 
en stad Piacenza. Dit gebied heeft een aanzienlijke logistieke aanleg en biedt verschillende transport-
mogelijkheden. Een intermodaal knooppunt, dat continu in ontwikkeling is. Dankzij diverse kwaliteits-
diensten en hypermoderne voorzieningen is Piacenza een van de meest vooruitstrevende logistieke 
knooppunten in Italië en zelfs Noordwest-Europa. 

Vanuit Piacenza heeft u makkelijk toegang tot de 
rest van Italië via verschillende spoorwegen zoals het 
TAV-spoorwegknooppunt. Op amper 2 km ligt de oprit 
van de snelweg A1 Milaan/Napels, waar u aansluiting 
vindt met de zeer belangrijke snelweg A21. Die verbindt 
Turijn, Piacenza en Brescia met elkaar. De belangrijkste 
havens Genua en Livorno aan de Ligurische kustlijn 
en Venetië en Bari aan de Adriatische kustlijn zijn er 
gelinkt aan de luchthavens in het noorden van Italië. 
Estate, Generali Real, z.d.

Rijn-Alpen-as

De Rijn-Alpen-as – ook bekend als Europese Megapolis, Liverpool-Milaan-as of blauwe banaan – maakt 
het bijzonder efficiënt om van Vlaanderen naar Noord-Italië te exporteren of te importeren. Het gebied 
van de blauwe banaan strekt zich uit van ongeveer Noord-Italië tot de Engelse Midlands. De route pas-
seert langs grote belangrijke Europese regio’s zoals Vlaanderen, het Duitse Rijnland en het zuiden van 
Duitsland tot het noorden van Italië. 

Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen 
Italië en het noorden van Europa, en dus ook Vlaande-
ren. Deze ijzersterke economische as geniet een spoor-
wegennetwerk van ongeveer 4.000 km, verschillende 
luchthavens, wegen en havens om logistiek transport 
te vergemakkelijken binnen Europa. 
Flanders Investment & Trade, 2022  

                    

klantenservice over verbeterde interne processen tot de integratie van externe inzamelpunten. 
De grote nadruk ligt op het leveren van diensten met een toegevoegde waarde. (Politecnico & 
Osservatorio.net, 2022) 
 
Intermodaal knooppunt 
Net buiten de regio Lombardije in de Noord-
Italiaanse regio Emilia-Romagna bevindt zich 
de provincie en stad Piacenza. Dit gebied 
heeft een aanzienlijke logistieke aanleg en 
biedt verschillende transportmogelijkheden. 
Een intermodaal knooppunt, dat continu in 
ontwikkeling is. Dankzij diverse 
kwaliteitsdiensten en hypermoderne 
voorzieningen is Piacenza een van de meest 
vooruitstrevende oppervlaktes in Italië en 
zelfs Noordwest-Europa. (Estate, Generali 
Real, z.d.) 
  
Vanuit Piacenza heeft u makkelijk toegang 
tot de rest van Italië via verschillende spoorwegen zoals het TAV-
spoorwegknooppunt. Op amper 2 km ligt de oprit van de snelweg A1 Milaan/Napels, waar u 
aansluiting vindt met de zeer belangrijke snelweg A21. Die verbindt Turijn, Piacenza en Brescia 
met elkaar. De belangrijkste havens Genua en Livorno aan de Ligurische kustlijn en Venetië en 
Bari aan de Adriatische kustlijn zijn er gelinkt aan de luchthavens in het noorden van Italië. 
(Estate, Generali Real, z.d.) 
 
Rijn-Alpen-as 
De Rijn-Alpen-as – ook bekend als Europese Megapolis, Liverpool-Milaan-as of blauwe banaan – 
maakt het bijzonder efficiënt om van Vlaanderen naar Noord-Italië te exporteren of te 
importeren. Het gebied van de blauwe banaan strekt zich uit van ongeveer Noord-Italië tot de 
Engelse Midlands. De route passeert langs grote belangrijke Europese regio’s zoals Vlaanderen, 
het Duitse Rijnland en het zuiden van Duitsland tot 
het noorden van Italië.  
 
  
Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen 
Italië en het noorden van Europa, en dus ook 
Vlaanderen. Deze ijzersterke economische as geniet 
een spoorwegennetwerk van ongeveer 4.000 km, 
verschillende luchthavens, wegen en havens om 
logistiek transport te vergemakkelijken binnen 
Europa. (Flanders Investment & Trade, 2022)   
 
E-fulfilment 
Het proces e-fulfilment gaat over de magazijnactiviteiten, het verzendingsproces, de behandeling 
van retourverzendingen en de klantenservice. (Weerd, E-fulfilment: wat is het?, 2022)  
Pure players, bedrijven die enkel online opereren, besteden doorgaans hun hele logistieke proces 
uit aan een e-fulfilmentcentrum. Meestal fungeert dit e-fulfilmentcentrum als opslagplaats én 
distributiecentrum. Amazon en Zalando zijn bekende voorbeelden. De consument bestelt online, 

Bron: Polo Logistics 

Figuur 1: overgenomen van stringfixer.com 
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E-fulfilment

Het proces e-fulfilment gaat over de magazijnactiviteiten, het verzendingsproces, de behandeling van 
retourverzendingen en de klantenservice. 
Weerd, E-fulfilment: wat is het?, 2022 

Pure players, bedrijven die enkel online opereren, besteden doorgaans hun hele logistieke proces uit 
aan een e-fulfilmentcentrum. Meestal fungeert dit e-fulfilmentcentrum als opslagplaats én distribu-
tiecentrum. Amazon en Zalando zijn bekende voorbeelden. De consument bestelt online, waarna een 
nabijgelegen e-fulfilmentbedrijf de bestelling klaarmaakt en verzendt. Het is een excellente werkwijze 
om het verzendingsproces te versnellen. 
Weerd, E-fulfilment: Dit zijn de feiten., 2022

E-commerce integreren in logistieke operaties komt met uitdagingen en Italiaanse bedrijven verkiezen 
momenteel nog altijd om het logistieke proces in huis te houden. Aangezien de Italiaanse bedrijven 
nog maar recent begonnen zijn met digitaliseren, biedt e-fulfilment mooie opportuniteiten voor  
Vlaanderen en zijn bedrijven. Vlaanderen heeft immers een ideale ligging, makkelijk bereikbaar door  
de Rijn-Alpen-as. Zo wordt het erg interessant voor online Italiaanse bedrijven om hun logistieke  
processen uit te besteden in Vlaanderen. 

LEVERINGS- EN RETOURBELEID

Het leverings- en retourbeleid van Italië volgt de algemene regels van de EU. Dat betekent dat een han-
delaar de verkochte goederen moet herstellen, vervangen, de prijs verlagen of het geld terugbetalen als 
de goederen gebreken hebben, beschadigd zijn of niet werken zoals vermeld. 
Europese Unie, 2021 

Is het product online gekocht of buiten een fysieke winkel – per telefoon, postorder, van een verkoper 
aan huis enzovoort – dan heeft de klant het recht om de bestelling binnen de 14 dagen te annuleren en 
terug te sturen. Dat kan zonder opgave van redenen. 
Europese Unie, 2021 

Meer info: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns

WETGEVING 

De kantoren van FIT in Italië beschikken over contactgegevens van specialisten ter plaatse. Ook voor 
vragen over bepaalde wetgeving bent u bij deze FIT-kantoren aan het juiste adres. 

FIT Milaan: milan@fitagency.com
FIT Rome: rome@fitagency.com 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/
mailto:milan%40fitagency.com?subject=
mailto:rome%40fitagency.com?subject=
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Als u nog meer informatie over e-commerce zoekt, vindt u misschien uw gading in de andere  
e-commercestudies van Flanders Investment & Trade.

Of check onze gids Grensoverschrijdende e-commerce.

Volg ons op sociale netwerken

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen  
een beeld te vormen van de hierin behandelde materie. Deze marktstudie is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.  
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke  
situatie. Ze kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespeciali-
seerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 
evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie  
in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of  
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor FIT enige verantwoordelijkheid zou  
kunnen teweegbrengen.

Datum van publicatie: juni 2022

https://www.linkedin.com/showcase/flanderstrade/
https://www.facebook.com/flandersinvestmentandtrade
https://twitter.com/flanderstrade
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/zoeken?zoekterm=e-commerce&types=market_study
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce

