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Berner introduceert digitale productwijzers in webshop: 

snel voor iedere toepassing het juiste product vinden 

 

Lanaken, 31 maart 2022 – Berner heeft een digitale productwijzer aan 

haar webshop toegevoegd. Door het stellen van de toepassingsgerichte 

vragen leidt deze intelligente tool professionals in de mobility en 

construction sector snel naar het gewenste product. Er zijn reeds 

productwijzers beschikbaar voor het vinden van o.a. de juiste 

halogeenlampen 12V-14V, LED werklampen voor bedrijfswagens, 

diamant-, decoupeer- en reciprozaagbladen en chemische 

verankeringen. Het aantal productwijzers wordt continu uitgebreid.  

 

Het assortiment van Berner omvat ruim 25.000 artikelen; op het 

gebied van halogeenlampen zitten alleen al 50 verschillende producten 

in het portfolio. Een beetje hulp bij het vinden van het juiste product 

voor de gewenste toepassing is dus altijd welkom!  

Wanneer de klant een productnaam in de zoekbalk invult,  opent de 

productwijzer automatisch en stelt toepassingsgerichte vragen over 

bijvoorbeeld benodigde spanning, type halogeenlamp en gewenste 

prestatie. Binnen enkele muisklikken wordt de bezoeker naar het 

product geleid dat past bij zijn toepassing.  

 

“Onze nieuwe productwijzers sluiten volledig aan op de behoeften van 

onze klanten. Niemand wil tegenwoordig nog onnodig veel tijd 

besteden aan het online zoeken. Zeker bedrijfsmatig wil men snel en 

makkelijk kunnen bestellen. Dit spaart kostbare tijd die men kan 

steken in de kernactiviteiten,” aldus productmanagers Stephan 

Schapmann en Jörg Hüber. 
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

 

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 
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