
Case Study

DiVino
Restaurant & Wijnbar

“DiVino Restaurant & Wijnbar opende in 2015. Een concept met een dikke 
knipoog naar de Italiaanse keuken en 100% Italiaanse wijnen die wij zelf 
importeren. Al heel snel vroegen onze gasten of ze ook een flesje wijn 
voor thuis konden bestellen. Op deze vraag wilden we graag inspelen. De 
webshop voor onze wijnen werd in het leven geroepen. Een groot succes, 
mede dankzij de kracht van het Delfin platform.” 

“Ons restaurant heeft een sfeervolle, moderne inrichting met als 
blikvanger de open keuken midden in het restaurant. Maar de 
wijnliefhebber loopt natuurlijk direct naar onze wijnbibliotheek. Het 
zoeken en vinden van bijzondere wijnen is voor ons een constante 
uitdaging, zeker als je ook nog een perfecte prijs-kwaliteitsverhouding 
zoekt. Wij gaan daarom meerdere keren per jaar de Italiaanse 
wijnhuizen bezoeken en importeren echt alle wijnen zelf. Bijzondere 
topwijnen voor toegankelijke prijzen is een belangrijk onderscheidend 
vermogen.”

“Ons webshop succes is de combinatie 
van onze wijnen en de Delfin techniek”

“Tijdens het opzetten van de webshop kwamen we er al snel achter dat 
de juiste keuze voor een technisch partner van groot belang is voor het 
succes. Er zijn heel veel aanbieders van webshops in de markt. Sommige 
zijn zelfs bijna gratis. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Delfin met 
de Delfin Connector als technische basis. Het grote voordeel van Delfin 
is dat ze een platform hebben ontwikkeld dat veel meer doet dan een 
webshop presenteren. Met de Google module kunnen wij bijvoorbeeld 
zelf per zoekwoord onbeperkt Google landingspagina’s maken. 
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Geen complexe techniek voor de gebruiker, of dure advertentie-
programma’s om een goede vindbaarheid te creëren. Met minimale 
inspanning is onze shop al langere tijd succesvol. Omdat de shop draait 
op het Delfin platform profiteren we bijna dagelijks van alle updates die 
zij doorvoeren. Soms krijgen we een bericht dat zaken zijn verbeterd of 
aangepast zodat wij er geen extra werk aan hebben. Wij zorgen voor 
een uniek aanbod Italiaanse topwijnen, het Delfin platform regelt het 
achter de schermen verder!” 

Divino Restaurant & Wijnbar 

Neem eens een kijkje op www.divino-webshop.nl

Over Delfin
Delfin is een marketing en IT bedrijf en biedt u ondersteuning bij het succesvol online 
ondernemen. Met de Delfin Connector® bundelen wij al uw internet activiteiten. Aangevuld met 
onze strategische aanpak zorgt dit voor gemak en snelheid om uw ambities echt waar te maken. 

Succesvol online ondernemen draait om strategie, verbinden en de juiste sociale interactie!

succesvol online ondernemen

www.delfinconnector.nl


