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Case Studie



Joom, opgericht in 2016, is snel uitgegroeid tot 
het toonaangevende e-commerce platform met 

meer dan 250 miljoen gebruikers wereldwijd. 
Joom biedt hoogwaardige en betrouwbare 

logistiek, persoonlijke speciale aanbiedingen, en 
de mogelijkheid om met verkopers en kopers te 

communiceren om een betrouwbare 
winkelervaring te garanderen.

??

Ongeveer 60% van de klanten in 
Europa geeft de voorkeur aan winkelen 
in hun moedertaal. Als 
toonaangevende dienstverlener in de 
regio EMEA ondersteunt Protranslate 
wereldmerken bij hun uitbreiding naar 
de concurrerende Europese markt met 
ervaren lokalisatie-experts.

“
”Wij werken samen met Protranslate aan onze meertalige 

lokalisatieprojecten om onze diensten op de Europese markt uit te 
breiden. Nu kunnen wij ons Spaans, Duits en Turks publiek in hun 

moedertaal bereiken, en wij hebben gelukkig  “het groei-effect, dat wij 
vanaf de eerste dag in Europa hebben opgevangen, gezien en gevolgd. 
Dankzij Protranslate nam het verkeer van ons gelokaliseerde platform 

met dertig keer toe.
Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator

Over 

Met haar 250 miljoen gebruikers is Joom een 
wereldwijd erkend platform voor alle e-commerce 

behoeften, van elektronica en keukenapparatuur tot 
producten voor huisdieren of sportuitrusting. Alleen al in 

Frankrijk downloaden dagelijks meer dan 40.000 nieuwe 
gebruikers de applicatie. Met een plaats in de top 5 van meest 

gedownloade apps in App Store en Google Play Store in 2018, zet 
Joom haar koers voort om wereldwijd het meest geprefereerde 

e-commerce platform te worden.

Omdat Joom de toenemende vraag naar e-commerce in landen als 
Duitsland, Spanje en Turkije inzag, vertrouwde Joom het 
deskundige lokalisatieteam van Protranslate toe om zijn diensten 

op de Europese markt uit te breiden. Aan Protranslate werd de 
lokalisatie van de inhoud toevertrouwd in combinatie met de 

vertaling van artikelen.
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Protranslate, de 
toonaangevende 

leverancier van taaldiensten 
in de EMEA-regio, levert 

vertaal- en 
lokalisatiediensten van 

hoge kwaliteit in meer dan 
120 talen aan 

zakenpartners over de hele 
wereld.

Dankzij Protranslate hebben wij nu een aanzienlijk aantal verkopers 
en kopers uit Spanje, Duitsland en Turkije met honderden verkopers 

en duizenden kopers. Protranslate heeft ons geholpen bij het 
ontwerpen en leiden van onze lokalisatie-workflow en bij het 
bereiken van de voor de respectieve markten gestelde doelen.

Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator

“
”

“
”Wij stellen ons partnerschap met Protranslate in vele opzichten op 

prijs. Het gespecialiseerde lokalisatieteam van Protranslate heeft niet 
alleen onze inhoud gelokaliseerd die bestemd is voor Spaanse, Duitse 
en Turkse verkopers en kopers,  maar ook ons huidig vertaalde inhoud 

geperfectioneerd, zodat er geen ruimte is voor fouten.
Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator

Het lokaliseringsteam van Protranslate 
besteedde de grootste aandacht aan 
het perfect weergeven van zelfs de 
kleinste nuances in de doeltalen om de 
gevestigde reputatie van Joom te 
behouden. De content van Joom werd 
gelokaliseerd volgens de winkelvoorkeuren 
van het doelpubliek in het Duits, Spaans en 
Turks, zonder taal- of stijlfouten. Het 
lokalisatieteam van Protanslate ondersteunt 
Joom ook bij de content voor het 
handelarenplatform, dat Turkse handelaren in staat 
stelt hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

Joom’s samenwerking met Protranslate heft geresulteerd in een sterke 
stijging van Europese klanten en handelaren op het platform. Het 

gelokaliseerde platform heeft het verkeer verdubbeld, samen met 65% 
toename in Spaanse en Duitse verkopers na de initiële 

lokalisatieperiode. Joom heeft tot nu toe duizenden nieuwe 
Europese kopers verwelkomd, terwijl het aantal gebruikers 

per gelokaliseerde inhoud bleef stijgen. 

Over


