Homeshopping-veteraan TelSell.com te koop
Amsterdam, 19 april 2017 - Tel Sell, het bekende Nederlandse thuiswinkelbedrijf,
wordt verkocht. Vanaf vandaag staat de webshop Telsell.com te koop op het
bedrijfsovernameplatform www.webshopovername.nl. Bianca Damas, dochter van
oprichter Louise Mulder, vindt het na 25 jaar homeshopping tijd om de onderneming
over te dragen aan een volgende eigenaar die TelSell.com met nieuw elan verder
uitbouwt.
25 jaar teleshopping
Tel Sell maakte begin jaren ’90 furore als eerste Nederlandse thuiswinkelkanaal met het
uitzenden van infomercials op televisie voor producten als de pratende vis ‘Boogy Bass’
en de buikspiertrainer ‘Abtronic’. Na jarenlang grote successen te hebben geboekt, brak
een turbulente periode aan en focust Tel Sell zich sinds 2014 vooral op het online
shoppingkanaal www.telsell.com. Hoewel het succes niet meer zo groot is als in de
beginjaren, is Tel Sell nog altijd onlosmakelijk verbonden met thuiswinkelen.
Nostalgie
Tel Sell is een familiebedrijf, dus de verkoop is niet zomaar iets. Louise kijkt met trots
terug op de afgelopen decennia: “Ik zal de beginperiode nooit vergeten. Ik dacht dat ‘het
Amerikaanse’ in het nuchtere Nederland niet zou werken, maar probeerde het toch. Er
kwamen dezelfde dag nog 250 orders binnen en de telefoon stond roodgloeiend.” Later
heeft Tel Sell ook Nederlandse producten aan het assortiment toegevoegd, maar het
Amerikaanse tintje is altijd gebleven. “De formule werkte gewoon; soms op de lachspier
of zelfs op de irritatiespier, maar juist dát maakte dat de spotjes opvielen. Het zou mooi
zijn om de volgende eigenaar de naam Tel Sell anno 2017 opnieuw te zien positioneren.“
Over Tel Sell
Tel Sell is een Nederlandse thuiswinkel die is opgericht in 1993. Het bedrijf kreeg
zendtijd voor infomercials waar huishoudelijke apparaten, afslankmiddelen en
fitnessapparatuur werden aangeboden. De spotjes, oorspronkelijk afkomstig uit
Amerika, werden in het Nederlands ondertiteld. In 1996 werd ook het online
shoppingkanaal www.telsell.com toegevoegd, waarmee het één van de eerste
Nederlandse webshops was. Tel Sell wordt verkocht via WebshopOvername.nl.
Geïnteresseerden vinden op dit platform meer details, waaronder een interview met de
eigenares: https://www.webshopovername.nl/aanbod/tel-sell.
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