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Woonwebwinkel Flinders lanceert eigen e-commerce app  

 

Woonwebwinkel Flinders lanceert een unieke app voor de iPad waarmee zij de mobiele 

ervaring drastisch gaat verbeteren. Meer dan 30% van het verkeer van Flinders komt 

binnen via een tablet. Aangezien de conversie op dit medium ver achterblijft bij de 

desktop, was een radicaal betere gebruikerservaring noodzakelijk. 

 

Het voordeel van de e-commerce app is dat de gebruikerservaring wezenlijk anders is. De 

app is gebruiksvriendelijker en vooral sneller dan de huidige (responsive) website van 

Flinders. Alle overbodige informatie is verwijderd en de interactie is optimaal afgestemd op 

de tablet. Hiermee wordt swipen, bekijken en bestellen een prettige ervaring. De Flinders-

app is een oplossing van mobile commerce platform Highstreetapp.com. “De combinatie van 

snelheid en eenvoud gaf voor ons de doorslag om gebruik te maken van het Highstreet app 

platform. Een soortgelijke oplossing van dezelfde kwaliteit is schaars en is bovendien vaak 

vele malen duurder” aldus Geert-Jan Smits, managing director Flinders. 

Flinders heeft naast de webshop ook vier cafés en een winkel in Nederland waar de iPad 

App te zien en te gebruiken zal zijn. “Op deze manier ontsluiten wij op een effectieve manier 

ons gehele assortiment in een fysieke locatie,” aldus Smits. Producten die niet op voorraad 

zijn of niet getoond kunnen worden vanwege de beperkte ruimte komen zo alsnog onder de 

aandacht van de consument. “Met de app kunnen wij de integratie van offline en online 

verder vormgeven,” aldus Smits. Eind 2014 volgt ook de iPhone-versie van de Flinders-app. 

Over Flinders 

Flinders is een woonwinkel waar consumenten en bedrijven meer dan 15.000 

designproducten kunnen vinden. Het is de missie van Flinders om design voor iedereen 

toegankelijk te maken. Het bedrijf heeft een award winning webshop, een magazine, een 

winkel en vier cafés in Amsterdam, Hilversum en Groningen. Bij Flinders Design werken 

momenteel 18 medewerkers. 

 

Over Highstreet 

Highstreetapp.com is een nieuw platform voor mobiele e-commerce toepassingen. Met 

Highstreet kunnen merken een hoogwaardige branded e-commerce app uitgeven met een 

voor tablets en smartphones geoptimaliseerde gebruikerservaring.  Highstreet is een 

dochterbedrijf van het bureau Touchwonders. Het bedrijf bedenkt en ontwikkelt apps die slim 

en eenvoudig zijn en die het leven verrijken. Touchwonders werkt voor onder andere ING, 

Rabobank, Corio, PON, Weeronline en Zoover. 

 

  

http://highstreetapp.com/


- Einde persbericht - 

 

Flinders App: https://itunes.apple.com/nl/app/flinders-design-voor-ieder/id903046927 

Persbericht online: http://flinders.pr.co/89674-woonwebwinkel-flinders-lanceert-eigen-e-

commerce-app 

 

Flinders BV | Geert-Jan Smits | Tel 020 3030630 

Website: www.flinders.nl en www.flinders.be 

 

Highstreet | Thijs van Schadewijk | Tel 030 2769165 

Website: www.highstreetapp.com en www.touchwonders.com 

 

Voor een interview met Flinders kunt u contact opnemen met: 020 3030630 

 

Geert-Jan Smits, directeur Flinders, e-mail geertjan.smits@flinders.nl 
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