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TrustBox  
Widgets

Gebruik de woorden van je 
klanten voor het verhogen 
van je conversie

Trustpilot TrustBox widgets augustus 2018
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Trustboxen zijn widgets die je reviews, 
TrustScore en sterrenscore op je website 
weergeven.

Een Trustbox toevoegen is een fluitje van 
een cent. Het is slechts een kwestie van 
het kopieëren en plakken van een bepaalde 
code in je website-opmaak, waarna de 
reviewcontent vanzelf zichtbaar zal zijn.

Toon aan dat je je klanten op prijst stelt en dat zij 
jouw bedrijf vertrouwen. Trustboxen op je website 
kunnen voor een flinke reputatie- en conversieboost 
zorgen. 

Wat is een Trustbox?

Hoe werkt het? Waarom een Trustbox gebruiken?

TrustBox widgets
Laat je klanten het woord doen. Verhoog je conversie door je 
Trustpilot-reviews op strategische plekken op je website te plaatsen.

Gedurende 3 maanden testte Sugru 
verschillende Trustboxen op hun 
website, wat resulteerde in een 
conversietoename van 55%

‘’De salesafdeling van 
Trustpilot gaf aan dat zij 
ons konden helpen met 
het verhogen van onze 
conversie. We waren 
ietwat terughoudend 
met onze verwachtingen, 
maar Trustpilot heeft deze 
ruimschoots overtroffen. De 
geweldige A/B testresultaten 
spreken voor zich!’’

Linda Muck,
Digital Marketing & Ecommerce bij Sugru

TrustScore 9.9｜291 reviews

Case study
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TrustBox widgets
Lite-pakket

TrustBox widgets voor bedrijfsreviews – Lite-pakket

TrustScore 9.9｜291 reviews
Review us on 

Toon je reviews, TrustScore en sterrenscore op je 
website of mobiele app.
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TrustBox widgets
Lite-pakket

List

Verhoog het vertrouwen onder je 
nieuwsbriefabonnees, door aan elke 
nieuwsbrief een Trustbox toe te voegen.

Connect met je klanten

  TrustBox newsletter

Laat in al je e-mails zien dat jouw bedrijf 
gewaardeerd en vertrouwd wordt door tal van 
consumenten

Spread the love

  TrustBox signature

TrustBox widgets voor bedrijfsreviews – Lite-pakket

Based on 238 reviews on

Excellent

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

23 hours ago

Tiny on his second It has been a great experience for medelivery

Every time I wear a Killing Tree T shirt people ask where I got it from, people love it ! Really good quality and delivery is 
really good :) will be buying ag... 

by Ricky Peterson

Read more

Hi Susan,
What an amazing review, thank you so much for such wonderfully kind food I had been buying so stayed, he ...

Reply from Formula Botanica Team 14 hours ago

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.
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TrustBox widgets
Pro-pakket

TrustBox widgets voor bedrijfsreviews – Pro-pakket

Meer mogelijkheden om je reviews, TrustScore en sterrenscore te kunnen 
tonen. Genereer meer traffic vanuit Google dankzij Rich Snippet-sterren.
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TrustBox widgets
Pro-pakket

Slider

Zorg ervoor dat je website opvalt.
Alle Pro-Trustboxen bevatten een code 
waarmee je sterrenscore zichtbaar zal zijn in 
Google’s zoekresultaten.

Genereer meer traffic vanuit Google

  Rich Snippets

Carousel

TrustBox widgets voor bedrijfsreviews – Pro-pakket

Purplebricks UK Reviews Read Customer Service Reviews of …
https://www.trustpilot.com › Categories › Home & Garden › Estate Agent

47344 people have already reviewed Purplebricks UK. Voice your opinion 
today and help build trust online. | purplebricks.co.uk.

Rating: 9,5/10 – 47,004 reviews

Rich Snippet-sterren dankzij een Pro TrustBox-widget

Horiztonal

Great 9.7 out of 10 based on 322 reviewsOur customers say



7

TrustBox widgets
Enterprise-pakket
Op zoek naar een oplossing op maat? Met het Enterprise-pakket kun je helemaal 
zelf bepalen waar en op welke manier je reviews op je website wilt tonen.

TrustBox widgets voor bedrijfsreviews –  Enterprise-pakket

Ingebouwd review-formulier API voor een aangepaste weergave
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TrustBox widgets
Widgets voor productreviews

Zeker weten of het tonen van on-site reviews wel iets 
voor jouw bedrijf is? Onze Trustboxen beschikken over 
een ingebouwde A/B testfunctie, waarmee je kunt 
analyseren hoe je website presteert met en zonder de 
aanwezigheid van een Trustbox.

Ingebouwde A/B testfunctie

  TrustBox Optimizer

TrustBox widgets voor productreviews

API waarmee je de weergave van je productreviews
 kunt aanpassen

Product Mini Product Review MultiSource SEO

Product Review SEO

Amazing product

by David Narrator

Although the price is quite big, the value for money is still very huge.

Vul je verzameling bedrijfsreviews aan met productreviews, 
en help je klanten met het kiezen van de juiste producten.

 Product Mini  Product Review SEO  Product Review Multisource 
SEO

 API waarmee je de weergave 
van je productreviews kunt 
aanpassen
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Deel overal je beste 
reviews 

Met de Image Generator kun je je rating en 
(quotes uit) reviews als vormgegeven afbeeldingen 
op social media delen. Met een ruime selectie van 
achtergrondafbeeldingen en styling-opties, kun 
je met de Image Generator gepersonaliseerde 
content creëren, die zowel inhoudelijk als 
esthetisch gezien van hoge kwaliteit is.

Til je marketing naar een hoger niveau. Met 
Trustpilots merkattributen kun je je reviews en 
sterrenscore gebruiken voor je online- en offline 
campagnes, social media, productverpakkingen 
print en tv-reclames.

Voeg een review-tabblad toe aan de 
Facebook-pagina van je bedrijf, en deel 
automatisch je 50 laatste reviews.

Gepersonaliseerde 
content

Deel je beste reviews 
overal

Social proof op 
social media

  Review Image Generator

  Merkattributen

  Facebookintegraties

“Met loads of lovely doggies 
who have benefitted from walks 
we would be going on anyway.”
Borrow My Doggy experienced by Jenny

Verbeter je reputatie via social media en trek 
nieuwe klanten aan.

TrustBox widgets voor op social media

TrustScore 9.9｜291 reviews
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Kom meer te 
weten over 
Trustpilot

Trustpilot TrustBox widgets augustus 2018

Website

Email



Unicode:

nl.business.trustpilot.com

nl.business.trustpilot.com/contact-us/

http://business.trustpilot.com
http://business.trustpilot.com/contact-us/

