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Welkom!
Theme Satisfy
Theme Satisfy staat voor simpel, eenvoud, professioneel en aanpasbaar. Zo is er veel aan-
dacht besteed aan minimalistische details, wat een webshop in onze ogen “af“ maakt. 

- Integraties met Kiyoh, Feedback Company, Webwinkel keur en Yotpo
- Activeer de gele sterren in Google met Google rich-snippets
- Een score van 90/100 op Google PageSpeed
- Geimplementeerde Google Remarketing tags 
- Popup met quick view / shopping
- Volledig aanpasbare newsletter popup
- Een geordend navigatie wat naadloos overgaat in de Headlines
- Duidelijke categorieen in de navigatie dankzij de categorieafbeeldingen 
- Voor een rustige checkout proces is er de Non-distract mode
- Slimme gratis verzending melding in de winkelwagen
- Kies voor 3, 4 of 5 producten op een rij
- Zijnavigatie aan/uit op productpagina
- Twee verschillende product pagina layouts
- Productvarianten als overzichtelijke buttons in plaats van dropdown
- Een mooie merken pagina met eigen navigatie.

Theme Satisfy wordt geleverd in 3 verschillende presets:
   - Standaard preset: theme-satisfy.webshopapp.com
   - Living preset: theme-satisfy-living-preset.webshopapp.com
   - Media preset: theme-satisfy-media-preset.webshopapp.com

Wij proberen het je zo makkelijk mogelijk te maken door middel van deze handleiding. 
Mocht je alsnog vragen hebben kun je altijd contact met ons opnemen via: 
satisfy@frontlabel.nl.
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01 - Lettertype 

Titels (Google Fonts) 
Kies het lettertype voor alle titels van de producten, prijzen, categorieën, tekstpagina’s en footer 
titels. Hier kun je visueel zien uit welke lettertypes je kunt kiezen: https://fonts.google.com/

Body (Google Fonts)
Kies het lettertype voor alle reguliere tekst in de webshop zoals de homepaginatekst, USP’s, 
categorieomschrijving, productomschrijving en de footertekst. Hier kun je visueel zien uit welke 
lettertypes je kunt kiezen: https://fonts.google.com/

Body color
Kies de kleur voor de homepaginatekst, USP’s, categorieomschrijving, productomschrijving.

Highlight color
Kies de kleur voor de “In winkelwagen“ knoppen, de overige knoppen, links, USP icons, 
Winkelwagen icoon en de actieve categorieen. 

Titels in UPPERCASE
Kies er voor om je titels in HOOFDLETTERS neer te zetten, in sommige gevallen geeft dit net meer 
kracht aan je webshop. 
 

Thema functionaliteiten
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 02 - Achtergrond

Achtergrondkleur
Kies de achtergrondkleur voor de webshop.

Achtergrondafbeelding
Kies een afbeelding die je wilt hebben als achtergrond. 
  
Achtergrond positie
Kies de positie die je achtergrondafbeelding moet hebben.

Achtergrond repeat
Kies er voor om je achtergrond te herhalen in verschillende te kiezen richtingen. 
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03 - Features

Gratis verzending
Geef hier aan bij een X orderbedrag de verzending gratis is. Dit wordt getoond in de dropdown van 
de winkelwagen.

X producten per rij
Kies het aantal producten dat je wilt tonen naast elkaar: 3, 4 of 5.

Sale label
Kies de kleur die het Sale label moet hebben. Deze wordt getoond op alle overzichtspagina’s waar 
producten zich bevinden.

Toon volledige titel
Kies er voor om het product inclusief het merk er voor te tonen. Hiermee beinvloedt je ook de 
meta-tags. 

Tags homepagina
Kies om de tags op de homepage te weergegeven.
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Nieuwsbrief pop-up
Activeer een popup om emailadressen te verzamelen..

Nieuwsbrief pop-up tekst 
Typ hier de gewenste tekst voor in de pop-up.

Nieuwsbrief pop-up tekstkleur 
Geef de tekst in de pop-up een kleur die goed contrasteerd met de achtergrond (afbeelding).

Nieuwsbrief pop-up achtergrondafbeelding
Upload naar wens een achtergrondafbeelding om meer sfeer aan te brengen in de pop-up.

Nieuwsbrief pop-up time-out 
Geef op na hoeveel seconden de nieuwsbrief pop-up tevoorschijn moet komen.



7© Theme Satisfy by Frontlabel - 2019

Passende productafbeeldingen
Snij beeldranden bij zodat productafbeeldingen volledig passen.

Passende categorieafbeeldingen
Snij beeldranden bij zodat categorieafbeeldingen volledig passen.

Passende merkafbeeldingen
Snij beeldranden bij zodat merkafbeeldingen volledig passen.

Non distract mode
Tijdens het afrekenen wordt al het onnodige niet weergeven, zodat de klant in alle rust zijn 
bestelling kan plaatsen. (Werkt conversie verhogend!)
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 04 - Header

Achtergrond kleur topbar
Kies hier de achtergrond kleur van de bovenste balk waar de 1e USP, Registreren, Inloggen, talen, 
valuta’s en het telefoonnummer in staan. 

Tekstkleur topbar
Kies hier de kleur voor de tekst in de topbar.

Logo
Upload hier je logo in de header. De maximale hoogte hiervan is 60 pixels. De breedte is variabel.

Logo bij scrollen
Upload hier je logo in de header voor tijdens het scrollen. De maximale hoogte hiervan is 60 pixels. 
De breedte is variabel. 

Voor een duidelijk voorbeeld kun je de Standaard preset hier voor bekijken: http://theme-satisfy.
webshopapp.com. Vóór het scrollen zie je een wit logo, na het scrollen wordt hij vervangen door 
de zwarte variant.  (Is alleen nodig als: “Navigatie in headlines verwerkt” aan gevinkt is)

Favicon
Upload hier je Favicon. De minimale afmetingen hiervan zijn 32 x 32 pixels. Deze wordt getoond 
bovenin het tabblad getoond van je browser, maar ook als iemand deze toevoegt aan zijn 
favorieten (dit geldt óók voor mobile).
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Merken
Kies er voor om de merken-knop te weergeven in de navigatie balk.

Navigatie
Kies de type navigatie, je kunt kiezen uit de Mega navigatie of de Klassieke navigatie. De Mega 
navigatie toont een overzichtelijke dropdown met alle onderliggende categorieen met een 
categorieafbeelding, daar waar de Klassieke navigatie simpelweg het eerstvolgende niveau toont.

Header kleur
Kies de achtergrondkleur van de header. De bar dat het logo en de navigatie bevat.

Navigatie tekstkleur
Kies hier de tekstkleur die voor de navigatie.

Navigatie tekstkleur tijdens het scrollen
Kies hier de tekstkleur die voor tijdens het scrollen.  
 
Voor een duidelijk voorbeeld kun je de Standaard preset hier voor bekijken: http://theme-satisfy.
webshopapp.com. Vóór het scrollen zie je wit navigatietekst, na het scrollen veranderd deze.
 (Is alleen nodig als: “Navigatie in headlines verwerkt” aan gevinkt is) 

Schaduw achter de navigatie
Kies voor meer diepte onder de navigatie of gebruik deze optie als je gebruik maakt van qua kleur 
lichte headlines / sliders.

USP’s
Vul hier je tekst in voor de USP’s. Je hebt keuze uit verschillende icons. Staat jouw icon er niet tussen? 
Stuur een verzoek naar satisfy@frontlabel.nl en wij zetten hem hier tussen.
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05 - Homepagina

Headlines volledige breedte
Kies voor een volledige brede slider of voor een slider die binnen de kaders valt. 

Navigatie in headlines verwerkt
Hier kun je er voor kiezen om de navigatie in de Headlines te tonen. Voor een duidelijk voorbeeld kun 
je de Standaard preset hier voor bekijken: http://theme-satisfy.webshopapp.com. 

TIP: Deze functie ziet er het best uit als de functie Headlines volledige breedte ook aan staat.

Verberg titels op de homepagina
Hier kun je er voor kiezen om titels als “Aanbevolen producten”, “Categorieën” en “Blog” te verbergen. 
 
Blog homepagina
Hier kun je er voor kiezen het Blog te tonen of te verbergen.

Banners
Hier kun je 2 banners uploaden die naast elkaar getoond worden. Upload je afbeeldingen en vul de 
URL’s in. 
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06 - Categoriepagina

Categorieomschrijving achtergrondkleur
Kies de achtergrondkleur voor de categorieomschrijving.

Categorieomschrijving tekstkleur
Kies de tekstkleur voor de categorieomschrijving.

Lees meer
Dit geeft je de mogelijkheid om je categorieomschrijving in te korten zonder negatief effect op 
vindbaarheid. Wil je meer tekst lezen? Dan klik je simpel op de Lees meer tekstbutton. 

Uitklapmenu in de zijbalk
Als je veel categorieën hebt, is het handig om niet altijd alle categorieën dan ook te tonen in één keer.
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07 - Productpagina

Zijnavigatie tonen
Kies er voor om de zijnavigatie op de productpagina te tonen of te verbergen. 

Voorraad status tonen
Kies er voor om de status van je voorraad te tonen of te verbergen. 

Voorraad hoeveelheid tonen
Kies er voor om de hoeveeldheid van je voorraad te tonen of te verbergen.
 (Hier voor dient de functionaliteit: Voorraad status tonen aan te staan)

Beoordelingen
Hier kun je kiezen om de beoordelingen te tonen of te verbergen. 

Social delen
Hier kun je kiezen om het delen via social media te tonen of te verbergen. 
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08 - Footer

Achtergrondkleur footer
Kies hier de achtergrondkleur van de footer.

Tekstkleur footer
Kies hier de tekstkleur van de footer.
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Logo footer
Upload hier je logo in de footer. De maximale breedte hiervan is 250 pixels. De hoogte is variabel.

Contactnaam
Vul hier je contactnaam in voor in de footer. 

Omschrijving
Vul hier een korte omschrijving in voor in de footer. 

Telefoonnummer
Vul hier je telefoonnummer in voor in de footer. 

Email
Vul hier je email in voor in de footer. 

KvK nummer
Vul hier je KvK nummer in voor in de footer. 

BTW nummer
Vul hier je BTW nummer in voor in de footer. 
 

Nieuwsbrief
Hier kun je kiezen om de nieuwsbrief widget te tonen of te verbergen.
 

09 - Social
Social
Voor de socials dien je voor de betreffende socialmedia kanaal de URL in te geven van je profiel. 
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10 - Integraties

Feedback Company
Voer je widget ID in om te activeren.

Kiyoh
Voer uw Shop ID in om de widget te activeren.

Webwinkel keur widget
Voer je ID van je Webwinkel Keur account in om te activeren.

YOTPO
Voer je YOTPO App Key in om te activeren.
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Google remarketing tags
Activeer Rich-snippets voor remarketing in Google.

Enable Google Rich-snippets
Activeer Rich-snippets en krijg de bekende gele sterren in de zoekresultaten in Google.

Score
Vul je score in van bijv. Feedback Company, Kiyoh of Webwinkel keur.

Ratings
Vul het aantal beoordelingen in van bijv. Feedback Company, Kiyoh of Webwinkel keur.

Rating URL
Vul de URL in van bijv. Feedback Company, Kiyoh of Webwinkel keur.
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Theme Satisfy
Met meer dan 15 jaar kennis en ervaring in websites en webshops is het nu aan ons om 
een thema te lanceren: Satisfy. 

Wij zijn designers voor Lightspeed vanaf het eerste uur sinds het ontstaan van de Theme 
Store. Atik, Botein, Castor en Delta waren de voorgaande thema’s die wij gemaakt hebben 
voor de Theme Store van Lightspeed. 

Naast het maken van thema’s kunnen wij je ook helpen met je huisstijl, logo’s, flyers e.d. 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze template? Ook helpen wij je met de template 
inrichten naar wens. Je kunt ons bereiken via: satisfy@frontlabel.nl

info@frontlabel.nl
www.frontlabel.nl

 

info.nl@lightspeedhq.com
www.lightspeedhq.nl

Reeds opgeleverd door Frontlabel

iPadspullekes.nl
Alles voor uw iPad licht discounter

 www.ipadspullekes.nl  www.ledlichtdiscounter.nl  www.nobeltje.nl
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