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1. INLEIDING 
Sinds 2010 voert CACE of de Cámara Argentina de Comercio Electrónico jaarlijks een studie uit om de 
situatie van e-commerce in Argentinië op te volgen en beter te kunnen begrijpen. Met behulp van een 
systematische meting, uitgevoerd door het adviesbureau KANTAR, krijgen bedrijven in de sector 
toegang tot essentiële informatie om tot betere beslissingen te komen, met kennis van zaken 
strategische plannen te kunnen maken en de verdere groei van de sector veilig te stellen.  
 
De omzet van e-commerce in Argentinië is in 2020 met 124% gestegen. De totale omzet bedroeg 905 
miljard peso’s. Dit kwam neer op 250 miljoen producten in 2020 en dat is 72% meer dan in 2019.  
90% van de volwassen bevolking met toegang tot internet heeft al eens online aangekocht. Voor 1,3 
miljoen mensen was het de eerste keer dat ze online een aankoop deden.  
 
Om al een beeld te schetsen van de situatie is hier eerst het voorbeeld van ‘Mercado Libre’, het enige 
Argentijnse bedrijf dat Time Magazine opnam in zijn top 100 van meest invloedrijke bedrijven ter 
wereld. Het is een regionaal e-commerceplatform en werd in 1999 opgericht door zakenman Marcos 
Galperin. In voornoemde lijst zijn Mercado Libre en de Braziliaanse digitale bank ‘Nubank’ de enige twee 
bedrijven uit Latijns-Amerika.  
 
Het opbouwen van een e-commerce-imperium in Latijns-Amerika - een regio met zo’n 600 miljoen 
inwoners waar bergen, regenwouden en economische instabiliteit leveringen vaak in de weg staan - 
kost natuurlijk tijd. Sinds de oprichting heeft Mercado Libre, het grootste platform in de regio, werden 
het logistieke netwerk, de verzendingsactiviteiten en de digitale betalingsactiviteiten aan een goed 
tempo uitgebreid.  
 
In oktober 2020 was Mercado Libre meer dan 60 miljard USD waard, waarmee het een van de meest 
waardevolle ondernemingen in Latijns-Amerika is. Toen de pandemie uitbrak, zaten miljoenen mensen 
thuis vast en schoot de verkoop omhoog; dit wordt later verder besproken.  
 
Mercado Libre heeft in 2020 in totaal 3.973 miljoen USD aan netto-inkomsten geboekt, een stijging met 
73% ten opzichte van 2019, en een brutowinst van 1.709 miljoen USD, een stijging met 55% tegenover het 
jaar daarvoor. Regionaal heeft het bedrijf 12 miljoen verkopers en 61 miljoen actieve kopers, 23 aankopen 
per seconde en 500 bezoeken per seconde.  
 
Ondanks een daling met 20% tegenover hun “all-time high”, is Mercado Libre marktleider in Brazilië, 
Mexico en Argentinië.  
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2. KORT OVERZICHT VAN HET LAND EN DE ECONOMIE 

2.1 GEOGRAFIE EN BEVOLKING 

Officiële naam: Argentijnse Republiek (República Argentina) 
Regeringsvorm: Presidentiële Republiek met een presidentieel systeem en een meerpartijenstelsel    
Staatshoofd: Alberto Fernández 
Hoofdstad: Buenos Aires 
Oppervlakte: 3.761.274 km² 
Grenzen: Uruguay, Brazilië, Paraguay, Chili en Bolivia 
Klimaat: Overwegend gematigd, droog in het westen, subtropisch in het noorden, koel en guur tot sub-
Antarctisch in het zuiden. In het uiterste noorden van Argentinië heerst een subtropisch klimaat, in het 
noordoosten een tropisch klimaat, in de bergen een bergklimaat en in het zuiden een woestijnklimaat. 
Officiële taal: Spaans 
Aantal inwoners: 40.117.096 in 2020 
Bevolkingsdichtheid: 10,7 bewoners/km² 
Belangrijke steden: Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán 
Officiële tijd: GMT -3h 
 

2.2 ECONOMISCHE SITUATIE 

Munteenheid: Argentijnse peso 
Wisselkoers: 1 euro = 114,93 Argentijnse peso 
BBP (2020): 445 miljard USD  
BBP per capita: 9.912 USD 
Groei: -2,5% 
Staatsschuld (in % BBP): 86,3%sdf 
 
Argentinië laat geen enkele econoom koud aangezien het zoveel potentieel heeft, maar het land heeft 
het in de laatste decennia nooit echt kunnen waar maken.  
 
De Wereldbank stelde drie focuspunten op waarmee Argentinië zijn economie zou kunnen stabiliseren 
en versterken:  

- Continue werkgelegenheid in de landbouw en in gewone bedrijven; 
- Betere beschikbaarheid van financiële middelen voor mensen en huishoudens; 
- Vermindering van milieurisico’s en bescherming van natuurlijke bronnen. 

 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
12.01.2022 E-commerce in Argentinië pagina 5 van 18 

3. HOE KOPEN EN VERKOPEN ARGENTIJNEN ONLINE? 

3.1 OVER DE ENQÛETES 

Men is te werk gegaan aan de hand van een steekproef. Er werden 1.105 online enquêtes afgenomen bij 
respondenten tussen 18 en 65 jaar verspreid over heel Argentinië met onder andere de vraag of zij in de 
afgelopen zes maanden iets online hadden aangekocht.  
 
Ook werden er 220 enquêtes afgenomen bij ondernemingen uit verschillende gebieden verspreid over 
het hele land die online verkopen en lid zijn van CACE.  
 

3.2 WAT IS DE SITUATIE OMTRENT E-COMMERCE IN ARGENTINIË? 

2020 was een jaar als geen ander. Sindsdien is het leven radicaal veranderd; er is in slechts een paar 
maanden tijd meer geïnnoveerd dan in het afgelopen decennium. Eén ding is duidelijk geworden en dat 
is dat men steeds afhankelijker wordt van de onlinewereld.  
 
In de laatste zes maanden ging het aantal online banktransacties of transactions via een app omhoog 
met maar liefst 58%, het streamen van films ‘on demand’ kende een groei met 48% en er werd 43% meer 
online eten besteld. Ook het online boodschappen doen ging omhoog met 34%.  
 
In 2020 waren er maar liefst 1.284.960 nieuwe kopers, wat leidt tot een totaal van 20.058.206 
Argentijnen die al ooit iets online hebben aangekocht. (Dit is een projectie gebaseerd op de nationale 
bevolking die een internetverbinding heeft en deze gegevens komen van INDEC, het nationaal instituut 
voor de statistiek.) 
 
Zes op tien mensen kopen minstens één keer per maand een product online en de helft van de 
postpandemische shoppers zijn bijna dagelijkse of regelmatige gebruikers.  
 
Van prepandemische shoppers zijn 20% dagelijkse shoppers, 47% koopt regelmatig iets online en 33% 
enkel voor de gelegenheid. Bij de postpandemische consument zijn 14% dagelijkse shoppers, 41% doet 
regelmatig een elektronische aankoop en 46% enkel occasioneel.  
 

3.2.1 Waarom online kopen? 

Online aankopen lagen in 2020 hoger dan in 2019 omwille van de thuisbezorging, de mogelijkheid om 
producten snel terug te vinden en de veiligheid van de operatie.   
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3.2.1.1 Inspanning en energie 
 
• In 2019 was “het gemak” voor 69% van de mensen een reden om online te kopen en dit is nu 

gestegen naar 75%.  
• 46% is het ermee eens dat het online aankoopproces gemakkelijk en eenvoudig uit te voeren is, in 

2019 was dit 42%.  
• Het aantal mensen dat aankocht omdat ze op eender welk moment konden kopen, steeg van 34% 

naar 37%.  
• Het gemak om een pakje thuis te laten aankomen, overtuigde 32%, in 2019 was dit maar 27%.  

3.2.1.2 Tijd  
 
• Er was een daling in het aantal mensen dat online aankocht om tijd te besparen: van 38% in 2019 

naar 35%.  
• Voor 32% van de ondervraagden was het feit dat ze online sneller producten terugvonden dan in 

een fysieke winkel wel de reden om online aan te kopen; in 2019 was dit 28%.  

3.2.1.3 Online veiligheid 
 
Het gevoel van veiligheid bij online aankopen speelt natuurlijk een belangrijke rol. Er is een stijging van 
mensen die aankochten omdat ze zich online veilig voelden en de hele operatie hun beschermd 
overkwam: van 22% in 2019 naar 27% in 2020. 
 

3.2.2 Nadelen van online winkelen 

Verzendingskosten zijn de grootste belemmering, naast het feit dat klanten het product niet kunnen 
zien voordat ze het aankopen. Het zijn vooral de nieuwe kopers, die nog niet zo thuis zijn in e-
commerce, die meer belemmeringen of nadelen ondervinden.  

3.2.2.1 Het niet kunnen zien van het product voor de aankoop 
 
• 52% van de ondervraagden vond het een probleem dat ze het product vóór hun aankoop niet te 

kunnen zien; in 2019 was dat 49%.  

3.2.2.2 Logistiek 
 
• 44% van de mensen geven aan dat ze de verzendkosten te hoog of zelfs onnodig vinden en daarom 

niet online kopen, in 2019 was dat nog 38%.  
• Er is een daling in het aantal mensen dat problemen heeft met vertraging bij leveringen: van 32% 

naar 29%. 
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3.2.2.3 Advies 
 
• Het aantal mensen dat problemen heeft met het gebrek aan advies bij online shoppen steeg van 22% 

naar 24%.  

3.2.2.4 Vertrouwen 
 
• 22% van de ondervraagden zou niet online kopen omdat ze de verkoopsite niet vertrouwen, dit is 

een stijging met 1% ten opzichte van 2019.  
• Het niet online willen kopen vanwege de vereiste kredietkaart is gedaald van 16% naar 12%.  
• Er is tegenover 2019 geen verandering in het aantal mensen dat niet online wil aankopen vanwege 

een slechte beveiliging van de betaling of van de gegevens; het percentage ligt nog steeds op 10%.  
• Ook het percentage mensen dat bij de aankoop liever zou bijgestaan worden door iemand anders 

bleef ongewijzigd ten opzichte van 2019 en bedroeg 7%.  
 
 

3.3 HOE ZIJN DE ARGENTIJNSE CONSUMENTEN? WAT KOPEN ZE 
ONLINE? 

3.3.1 Welke kenmerken heeft de postpandemische koper? 

• Deze behoren tot de lagere tot midden socio-economische klassen (CD3). 
• De meeste kopers zijn tussen 18 en 20 jaar en 45 jaar of ouder.  
• Er wordt vooral via de smartphone gezocht en gekocht.  
• De postpandemische koper koopt vooral duurzame goederen of cursussen.  
• Ze zijn veel meer onvolwassenen en die zijn vaker meer veeleisend.  

3.3.2 Ranking van de populairste categorieën 

Sportkleding, niet-sportkleding en voedingsmiddelen/dranken behoren tot de top 3 van meest populaire 
categorieën. Voeding en dranken steeg in het jaar van de pandemie met  7 plaatsen.   
  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 8 van 18 E-commerce in Argentinië 12.01.2022 
 

Meest gekochte categorieën   

 Plaats in 2020 Plaats in 2019 

Sportkleding en -artikelen  1 4  

Kleding 2 6 

Voeding en drank 3 10 

Gsm en telefoon 4 3 

ICT 5 8 

Electro verkoeling 6 9 

Audiovisuele inhoud en software 7 5 

Elektronica, audio, video en TV 8 7 

Onderwijs: cursussen, seminars 9 26 

Huis, meubels en tuin 10 6 
 

3.3.3 Ranking van ‘voor het eerst’ gekochte goederen 

Door de quarantaine zijn toerisme en evenementen voor het eerst verdwenen uit de ranglijst van meest  
aangekochte producten en hebben deze plaats gemaakt voor onder meer levensmiddelen, 
airconditioning thuis, cursussen en seminars. 
 

Voor het eerst gekochte categorieën 

 Plaats in 2020 Plaats in 2019 

Eten, drinken en delivery 1 6 

Sportkleding 2 3 

Telefonie 3 1 

Computers 4 4 

Huisdecoratie, meubels … 5 11 

Kleding 6 5 

Shampoo en conditioners 7 15 

Cursussen, seminars … 8 16 

Witgoed 9 12 

Gereedschap en bouwartikelen 10 13 
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3.4 DE WEG NAAR DE AANKOOP/ DE MANIER VAN KOPEN/ HET 
AANKOOPPROCES 

3.4.1 Voor de aankoop 

3.4.1.1 GSM/Computer 
 
Bij de enquête werd gevraagd naar het medium dat ze voor het laatst gebruikten voor hun online 
aankoop. Ondanks het feit dat kopers meer tijd thuis doorbrengen, bestendigt de mobiele telefoon zich 
als zoekapparaat, ten koste van de desktop en laptop.  
 
41% van de kopers gebruikte een computer, 46% gebruikte enkel een GSM en 11% gebruikte een 
combinatie van de twee. Bij de ondervraging in 2019 waren de percentages nog als volgt: 53% met de 
computer, 27% met de GSM en 15% allebei.  

3.4.1.2 Waar zoeken mensen informatie? 
 
Door de wereldwijde tendens worden apps, marktplaatssites en sociale media steeds belangrijker als 
informatiebronnen ten nadele van zoekmachines op het web. Hier een top vijf van waar men op zoek 
gaat naar informatie:  
 
1 Online zoekmachine (44%, t.o.v. 55% in 2019) 
2 Marktplaats app/site (41%, 32% in 2019) 
3 Apps/sites fabrikanten of merken (23%, 20% in 2019) 
4 Sociale media van fabrikanten of merken (18%, 12% in 2019) 
5 Gespecialiseerde sites, recensies, forum (14%, 15% in 2019) 

3.4.1.3 Informatie bij offline aankopen 
 
95% zocht online informatie vooraleer offline te kopen. Dit gebeurde vooral met de gsm (64%); 36% 
gebruikte hiervoor een computer. Men zoekt informatie ook in toenemende mate via sociale media.  
 
Hieronder de top 4 van middelen die men gebruikt voor online opzoekwerk vóór een offline aankoop:  
1 Zoekmachine van webpagina’s (68%) 
2 Marktplaats app/site (50%) 
3 Sociale netwerken van fabrikanten of merken (35%) 
4 Online overleg met vrienden, familie… (28%) 
 
Het belang van sociale media en online overleg met familie en vrienden om zich te informeren wint aan 
relevantie ten koste van online zoekmachines.  
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3.4.1.4 Naar wat zoeken mensen online? 
 
Online shoppers zijn het meest op zoek naar productinformatie, alsoook prijzen en promoties.  
Hieronder de top 5 van het soort informatie dat de mensen online zoeken:   
1 Productinformatie (61%, 60% in 2019) 
2 Prijs en promoties (60%, 66% in 2019) 
3 Beschikbaarheid van het product (39%, 42% in 2019) 
4 Meningen en recensies (31%, 35% in 2019) 
5 Informatie over de winkel (25%, 37% in 2019) 

3.4.2 Tijdens de aankoop 

3.4.2.1 Op welk apparaat doen mensen hun aankoop? 
 
De gsm blijft belangrijk; het gebruik ervan consolideerde zich voor zoekopdrachten maar ook voor 
aankopen. Het dagelijkse, regelmatige en postpandemische winkelpubliek is de drijvende kracht achter 
deze toename.  
 
De mensen die aankopen via computer en smartphone zijn gelijk verdeeld met elk 50%. Mensen die via 
de computer bestellen, worden nog verdeeld in twee groepen, zij die via desktop bestellen (23%) en zij 
die dit doen via laptop (27%). 
 
De meest bestelde categorieën via de computer zijn: sportkleding, niet-sportkleding, eten en drinken en 
alle dingen die te maken hebben met de computer.  
 
De meest bestelde categorieën via de smartphone zijn: sportkleding, niet-sportkleding, televisie-en 
audiosoftware en ook eten en drinken.  

3.4.2.2 Sites, apps en sociale media 
 
Apps 
23% van de aankopen werd gedaan met behulp van een app, in 2018 was dit nog maar 18%. 
 
Websites 
Er is een daling in het gebruik van de websites van 83% naar 70%.  
 
Sociale Media 
Voor het eerst werden sociale media opgenomen bij de opties in de enquête en deze waren meteen 
goed voor 7% van de online aankopen, wat mee de daling bij het gebruik van de websites verklaart.  
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3.4.3 Na de aankoop 

3.4.3.1 De levering 
 
Vooral bij oudere gebruikers groeit de belangstelling om het product thuis te laten leveren. Hier vroeg 
men naar de manier waarop men liefst een pakketje zou ontvangen en hierbij waren meerdere 
mogelijkheden.  

− 80% van de kopers verkoos om het pakje thuis te laten bezorgen, een jaar eerder was dit slechts 
65%. 

− Er vond een daling plaats in het aantal mensen dat koos voor het afhalen in het filiaal van de 
logistieke operator van 34% in 2019 naar 21% in 2020. 

− 16% zou nog naar het verkooppunt zelf gaan om een pakje af te halen, in 2019 was dit nog 22%. 
− Er was een daling van het aantal mensen dat afhaalt bij een ophaalpunt: van 12% naar 10%. 
− 5% van de mensen zou voor zijn/haar pakketje naar een terminal gaan om het op te halen, in 

2019 was dit 3%. 
 

Het komt erop neer dat 39% van de mensen na een online aankoop zelf het pakketje ergens zou gaan 
afhalen, in plaats van het thuis te laten leveren.  

3.4.3.2 Tevredenheid en totaalervaring 
 
Een vierde van alle online kopers was extreem tevreden met hun aankoopervaring en ook in 2019 was 
dit het geval. 51% was zeer tevreden en 23% was tevreden over hun algemene ervaring met online 
aankopen.  
 
Er is een onderscheid in voldoening tussen dagelijkse, regelmatige en occasionele kopers. De 
tevredenheidsgraad bij dagelijkse kopers is 88%, bij regelmatige kopers 78% en bij occasionele kopers 
67%.  
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3.5 DE CIJFERS VAN DE INDUSTRIE 

3.5.1.1 Omzet 
 
De grote ontwikkeling van e-commerce in 2020 vertaalt zich in de evolutie van de omzet: een stijging 
met 124% ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet groeide van ARS 403.278 miljoen naar ARS 905.143 
miljoen in 2020, in 2018 bedroeg de omzet nog maar ARS 229.760 miljoen. De jaarlijkse inflatie in 2020 
bedroeg 36.1% volgens INDEC. 

3.5.1.2 Aankoopbedrag en aantal orders 
 
In 2020 steeg het aantal orders met 84% tegenover 2019 en het gemiddelde aankoopbedrag steeg met 
23%. De omzet van ARS 905.143 miljoen komt overeen met 164 miljoen orders. Het gemiddelde 
aankoopbedrag steeg van ARS 4.500 naar ARS 5.519, wat dus neerkomt op een groei met 23%. 

3.5.1.3 Hoeveelheid aan producten 
 
Het aantal verkochte producten groeide in 2020 naar 251 miljoen ten opzichte van 146 miljoen in 2019, 
een stijging met 72% procent dus. Het verschil tussen 2018 en 2019 was natuurlijk veel kleiner, van 120 
miljoen producten naar 146 miljoen, een groei met 22%. 
 
Deze groei komt vooral voor rekening van voeding en drank, huishoudartikelen, gereedschap en 
bouwmateriaal en schoonmaakproducten.  

3.5.1.4 Werknemers in e-commerce 
 
Van alle werknemers in Argentinië werkt 9% in e-commerce. 
 

Distributie van het personeel binnen e-commerce 

IT Logistiek Administratie Commercieel Marketing Klantenservice Sales/Callcenter Andere 

9% 14% 31% 12% 11% 11% 6% 5% 
 
Binnen een bedrijf werden gemiddeld 5 mensen bijkomend toegewezen voor de e-commerce, om up-to-
date te blijven en mee te kunnen concurreren.  
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3.5.1.5 Facturering per categorie 
 

Categorie 2019 2020 Aandeel Groei 

Audio, IT en telefonie 46,2 153,122 17% 231% 

Levensmiddelen, 
schoonmaakmiddelen 

41,591 149,727 17% 260% 

Huisdecoratie, meubelen 38,921 119,078 13% 206% 

Huishoudelektronica 26,506 67,441 7% 154% 

Tickets en toerisme 87,069 44,997 5% -48% 

Sport 16,931 41,371 5% 144% 

Cosmetica 13,436 29,664 3% 121% 

Kleding 11,019 28,733 3% 161% 

Accessoires voor auto’s 12,641 26,394 3% 109% 

Bouwmaterialen en -gereedschap 7,012 24,682 3% 252% 

Kinderen 10,465 22,944 3% 119% 

Kantoorbenodigdheden 5,672 16,190 2% 85% 

Voorstellingen en evenementen 10,64 3,385 0,4% -68% 

Andere 45,737 111,471 12% 141% 

Totaal B2C 373,840 839,201 93% 124% 

C2C 29,438 65,941 7% 124% 

Totaal B2C + C2C 403,278 905,143  124% 
 

3.5.1.6 Marktplaatsen 
 
In 2020 groeide de omzet via marktplaatsen van derden heel erg. De helft van alle bedrijven realiseerde 
verkoop via een marktplaats. Gemiddeld, vertegenwoordigen deze verkopen binnen de bedrijven 43% 
van alle verkopen, wat in 2019 nog maar 31% was.  
 

3.5.1.7 Optimisme en tevredenheid 
 
In lijn met de omzetstijging zijn negen van de tien bedrijven ervan overtuigd dat de e-commerce 
activiteit in 2020 beter was dan in 2019 en er is dan ook veel optimisme richting 2021. 67% van de 
bedrijven geloven dat ze in 2021 nog beter zullen doen dan in 2020.  
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3.5.1.8 Situering 
 
De hoogste omzet wordt nog steeds gerealiseerd in Buenos Aires en in het midden van het land, waar 
onder meer Córdoba en La Pampa liggen. Buenos Aires alleen is goed 38% van alle e-commerce in 
Argentinië. Het kustgebied in het noorden is goed voor 12% en Patagonië is goed voor 8%. 

3.5.1.9 Manieren van betalen 
 
• De voornaamste manier van betalen blijft de kredietkaart via een betaalplatform. 
• Contante betaling bij het ophalen van het product is goed voor 11%.  
• 7% van de aankopen gebeurt met behulp van een debetkaart op de plaats van aankoop of via het 

internet.  
• Het gebruik van een kredietkaart op de plaats van aankoop en overschrijving zijn elk goed voor 1%.  
 

3.5.1.10 Logistieke opties 
 
Zoals verwacht, werd “levering aan huis” de belangrijkste logistieke optie ten nadele van het “afhalen in 
verkooppunten”. Hieronder de top 5 van meest gebruikte opties:  
1 Levering aan huis (56%, 39% in 2019) 
2 Ophalen bij een verkooppunt (35%, 50% in 2019) 
3 Afhalen bij een logistiek operator (5%, 9% in 2019) 
4 Afhalen bij een ophaalpunt (2%) 
5 Express-levering door koerier (2%) 
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3.6 SLOTBEDENKINGEN 

90% van de bedrijven is van mening dat het niveau van de e-commerce activiteiten in 2020 beter was 
dan het jaar ervoor. De cijfers bevestigen het volgende:  
 

− Er is een toename van 1.2 miljoen nieuwe kopers, wat het totaal aantal online kopers in 2020 
brengt op 20.058.206. 

− Er is sprake van een omzetgroei met 124% tegenover 2019. 43% van die omzet verliep via 
marktplaatsen van derden.  

− Er was een groei met 72% in het aantal verkochte producten ten opzichte van 2019 en de snelst 
groeiende categorieën waren: voeding, schoonmaakmiddelen, gereedschap en technologie. 

− Het aantal bestellingen steeg met 84% in vergelijking met 2019 en 56% van al deze bestellingen 
werden aan huis geleverd.  

 

3.6.1 Een nieuwe consument? 

Heeft de pandemie een nieuw soort koper opgeleverd? 
 

Prepandemiekoper Postpandemiekoper 

Gewend aan online winkelen, maakt gebruik van 
expertise en 7 op 10 winkelt minstens 1 keer per 

maand 

Nieuwe shopper, net begonnen met e-
commerce, benaderen elektronische handel uit 
noodzaak door pandemie en 5 op 10 winkelen 

al minstens één keer per maand online 

Hoog/middelhoog sociaaleconomisch niveau Laag/midden laag sociaaleconomisch niveau 

21 tot 45 jaar oud 18 – 20 en +45 jaar oud 

Groot aantal shopt nog via desktop Zoeken en kopen voornamelijk via GSM 

80% verkiest het product thuis geleverd te 
krijgen 

70% verkiest het product thuis geleverd te 
krijgen 

 
Onvolwassen en veeleisender, eisen 

goedkopere verzending, kortere 
verzendingsduur en meer online advies 

 
De prepandemiekoper en de postpandemiekoper hebben één ding gemeen en dat is dat 99% tevreden is 
over het online winkelen.  
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3.6.2 Wat nu? 

E-commerce is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Met dit in het achterhoofd stelt zich de 
vraag hoe men zich zal voorbereiden op de komende jaren. 
 
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
In 2021 wordt een jaar van constante aanpassingen in de routines van de consument. Thuisbezorging is 
de sleutel geweest in tijden van strikte quarantaine en nieuwe gewoontes binnen het huishouden. Men 
zal verder moeten inspelen op het inkorten van de leveringstermijn, meer richting de realiteit van het 
winkelend publiek om zo de ervaring van e-commerce blijvend te verbeteren.  
 
Klantgerichtheid 
Meer dan ooit moeten er heel veel aankoopbeslissingen genomen worden en het is dus een uitdaging 
om de consumenten een aangename en eenvoudige beleving te geven gedurende het hele winkelproces. 
Dat zal dan vooral zijn aan de hand van:  

- Eenvoudige en volledige zoekopdrachten 
- Veelzijdige en veilige betalingsmiddelen 
- Goede leveringen. 

 

 
Voor meer informatie kan u ons FIT-kantoor in Buenos Aires contacteren: 

buenosaires@fitagency.com 
 

 
 
  

mailto:buenosaires@fitagency.com
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4. BRONVERMELDING 
• https://www.argentina.gob.ar/pais 
• https://www.cancilleria.gob.ar/ 
• https://www.casarosada.gob.ar/  
• https://www.infobae.com/economia/2021/04/27/una-sola-compania-argentina-que-es-parte-del-

ranking-de-las-100-mas-influyentes-del-mundo-segun-la-revista-time/ 
• https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/argentinie/cijfers 
• https://cace.org.ar/uploads/estudios/Estudio%20Anual%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20C

ACE%202020%20-%20Resumen.pdf 
• https://www.cace.org.ar/estadisticas 

  

https://www.argentina.gob.ar/pais
https://www.cancilleria.gob.ar/
https://www.casarosada.gob.ar/
https://www.infobae.com/economia/2021/04/27/una-sola-compania-argentina-que-es-parte-del-ranking-de-las-100-mas-influyentes-del-mundo-segun-la-revista-time/
https://www.infobae.com/economia/2021/04/27/una-sola-compania-argentina-que-es-parte-del-ranking-de-las-100-mas-influyentes-del-mundo-segun-la-revista-time/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/argentinie/cijfers
https://cace.org.ar/uploads/estudios/Estudio%20Anual%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20CACE%202020%20-%20Resumen.pdf
https://cace.org.ar/uploads/estudios/Estudio%20Anual%20Comercio%20Electr%C3%B3nico%20CACE%202020%20-%20Resumen.pdf
https://www.cace.org.ar/estadisticas
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Disclaimer 
 
De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u in staat moet 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare date en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit worden beschouwd als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk worden gesteld 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 Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.  
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