
Groupon, het snelst groeiende internetbedrijf aller tijden. Slechts drie jaar oud, en nu al een wereldwijd 

succesverhaal. Met in Nederland al boven de twee miljoen gebruikers. Al sinds de oprichting in Nederland 

in februari 2010 groeit het bedrijf in snel tempo. Het is dan ook niet verassend dat de concurrenten als 

paddenstoelen uit de grond springen. (Forbes, 2010) 

 

Wat doet Groupon? Een partner biedt een uitzonderlijk aanbod aan van haar organisatie of merk: een 

Groupon Deal. De deal wordt verspreid en onder de aandacht gebracht bij duizenden bezoekers op: 

www.groupon.nl. Na afloop van de verkoop ontvangen de klanten een ‘groupon’. Deze groupon kan door 

de klant bij de partner ingeleverd worden om van het aanbod gebruik te kunnen maken. 

 

De technologie is continue in ontwikkeling. Het is onmogelijk om te zeggen waar Groupon zal staan over 

een jaar, laat staan tien jaar. Het internet is een werkveld wat continue in beweging is. De technologie 

rondom Groupon is van groot belang, en ze moeten hier absoluut in verder blijven ontwikkelen. Nu gaat 

het goed met de business, maar het kan zijn dat iemand een betere technogie en usebility ontwikkeld en er 

met de positie als marktleider vandoor gaat. Het is gevaarlijk om teveel vastgeroest te zitten in hetzelfde 

businessmodel, iets wat nu al af en toe het geval is. Er zijn nog te weinig key accounts, ofwel grote 

bedrijven, die met Groupon samen willen werken en een verbetering van technologie kan daar aan 

bijdragen. Volgens Andrew Mason, CEO van Groupon, zal het bedrijf steeds meer een technologiebedrijf 

worden. Zo zal er aandacht worden besteed aan het automatiseren van processen, zodat de kosten 

rondom deze processen naar beneden zullen gaan. Tevens zal Groupon meer interactief worden. De 

ontwikkeling van mobiele applicaties en een mobiele website is in volle gang. Deze interactiviteit wordt 

ondersteund door het verder ontwikkelen van de social media rondom Groupon. Voorbeeld is het gebruik 

van online tools om de activiteit rondom deze nieuwe media in de gaten te houden.  

 

Social media gaat een grotere rol spelen voor het Europese Groupon. In Amerika is er veel meer activteit 

op de social media van Groupon. Het Nederlandse kantoor van Groupon valt onder het gezag van Duitse 

investeerders. Deze investeerders runnen het bedrijf met een andere instelling als de Amerikaanse 

vestiging, wat voor een meer gedwongen houding zorgt. Deze houding zal het komende jaar veranderen 

in een meer ongedwongen houding. Groupon is momenteel opgesplitst in het vroegere Mycitydeal en het 

Amerikaanse Groupon. Deze twee gebruiken verschillende systemen voor customer support, redactie en 

partner management. Ook runt de website op een ander systeem. Binnen enkele maanden zal dit allemaal 

naar een systeem gaan, wat het makkelijker maakt om technologie uit te wisselen. Met deze innovaties 

kunnen er tevens kosten verdeeld worden voor nieuwe techologische ontwikkelingen.  

 

Bram Klincke, marketing manager bij Groupon, zegt het volgende over de trends en ontwikkelingen: “Er 

moet een betere CRM komen; als je meer koopt krijg je een cadeau erbij, als je dit koopt krijg je dat.. Er 

moet meer klantbinding komen en de klanten moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een 

community.” Er zijn allerlei acties te bedenken, maar het is noodzaak om keuzes te maken welke 

activiteiten het beste bij Groupon passen. Je moet die dingen die je kiest goed uitvoeren.  

 

De markt voor initiatieven zoals Groupon is uitermate geschikt met de economische crisis in het 

achterhoofd. Mensen hebben geen zin meer om de volle prijs voor iets te betalen, en als het met minimaal 

50 procent korting wordt aangeboden wordt het nog aantrekkelijker. Op het moment komen er heel veel 

lokale spelers. Traditionele media, kranten en de Gouden Gids gaan proberen om het concept te kopiëren. 

Er zijn talloze concurrenten, maar er wordt nauwelijks naar gekeken bij Groupon. Het belangrijkste is om 

een goede binding met parners en klanten aan te gaan zodat ze blijven samenwerken en kopen met 

Groupon. Veel van de opgestarte concurrenten zullen in de komende tijd ook weer verdwijnen vanwege 

een te klein klantenbestand. Er zullen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk enkele grote spelers 

overblijven.  

 



Over de klanten in de toekomst kan het volgende gezegd worden: Er zullen meer babyboomers komen 

die na hun pensioen tijd over hebben en het leuk vinden om mee te doen aan initiatieven als Groupon. 

Over de huidige klant kan het volgende gezegd worden: 71 procent van de klanten is vrouw, 60 procent 

verdient meer dan 60.000 euro per jaar en 49 procent is tussen de 18 en 30 jaar oud. 

 

De trend was dat er voornamelijk gericht werd op sales. Er was nog weinig aandacht voor andere zaken in 

het bedrijf, allereerst moest er winst worden gemaakt. Nu het bedrijf goed loopt doet de mond-op-mond 

reclame goed zijn werk. Echter, deze reclame kan ook negatief zijn, en daarom moeten negatieve 

uitlatingen over Groupon goed in de gaten worden gehouden.  

 

Een andere belangrijke trend is ROI, oftewel Return On Investment. De branche waarin Groupon zich 

bevindt is in korte tijd volwassen geworden en bedrijven willen weten wat ze terugkrijgen voor de 

investeringen die ze hebben gedaan. Het blijft echter ook belangrijk dat de beleving hoge waarden heeft 

voor de klant. Een deal is niet standaard geslaagd als de winst groter is dan de kosten. De ROI wordt dan 

ook vaak gemeten aan de hand van hoeveel mensen er terugkomen of een vervolg afnemen bij een 

partner.  

 

Het gevolg van de overweldigende aandacht van de media betekent voor Groupon dat er steeds meer 

bekend wordt over hun manier van zakendoen. Zo werd onlangs bekend dat kortingen onderhandelbaar 

zijn, iets wat sommige partners niet prettig vinden om te horen. Het ideale beeld van Groupon is uiteraard 

de hoogst mogelijke kortingpercentages op de producten en diensten van de partners. In de toekomst zal 

er door deze ontwikkeling meer aandacht moeten worden besteed om deze partners tevreden te houden 

en ze niet te laten overstappen naar de concurrenten. De afdeling Business Intelligence moet in de 

toekomst zorg dragen dat alle concurrenten elke dag gecheckt worden op zogehete ‘exclusivity breaches’, 

dat wil zeggen dat een partner die bij Groupon een contract heeft ook met de concurrentie in zee gaat. 

Daarnaast zal deze afdeling de concurrentie checken om potentiële partners van andere bedrijven te 

benaderen voor een deal met Groupon.  

 

Tot slot, veel mensen zijn bang voor een tweede internetbubbel zoals in 2001. Toen werd er zonder echt 

na te denken veel geld geïnvesteerd in internetbedrijven die vervolgens failliet zijn gegaan of toch geen 

succes werden zoals werd verwacht. De verwachting is echter dat bedrijven als Groupon, Facebook, 

Google, etc. niet behoren tot een volgende internetbubbel. En de bewijzen zijn er al: alle bovengenoemde 

bedrijven draaien substantiële omzetten, en voordat ze naar de beurs gaan moeten ook deze bedrijven de 

zaken goed op orde hebben.  

 


