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Gedr ag van consumenten

9. Het gebruik ,ua,n clicþstrea,m døta aoor de
analyse 'ua,n consunrentengedrag op het
tnternet

G.J.L. VAN MEER

SAMENVATTING

Voor de meeste bedrijven en instellingen is het internet een 'black box'waarbinnen men geen grip
heeft op het individuele consumentengedrag. Clickstream onderzoek is een onderzoeksmethodolo-
gie welke de 'black box' opent en inzicht geeft in het online klantgedrag. De clickstream data weer-
spiegelen het online klantgedrag op microniveau, per (micro)seconde wordt het klantgedrag vastge-
legd. Dit artikel beschrijft het onderzôek naar de ontwikkeling en behoud van klantrelaties op een
Nederlandse website, Fondsen Online (FO), waerop bezoekers onder andere informatie kunnen
vinden over verschillende internationale aandelenopties en opties kopen en verkopen. Het is moge-
lijk de onrwikkeling en het wegloopgedrag van consumenten te volgen, als ook de bezoekers van
FO op basis van hun gedrag te segmenteren. Aan de hand van een case studie demonstreren we dat
bedrijven clickstream onderzoek kunnen tnzetten ais een effectief marketing instrument om klant-
relaties te intensiveren.

Trefwoorden: e-commerce, webhouse, clickstream onderzoek

1,. INLEIDING
Met nieuwe interactieve media hebben consumenten meer invloed en koopkracht
(Comer et aI., 1,999). Echter, de meeste bedrijven en instelling weten niet met welke
marketingacties zij duurzame klantrelaties kunnen opbouwen via het internet. Daar-
naast zljn de meeste bedrijven en instellingen niet in staat het individuele gedrag van
consumenten op het internet te analyseren. Voor hen is het internet een 'black box'
waarbinnen men geen grip heeft op het gedrag van klanten en andere consumen-
ten. Bedrijven en instellingen hebben een bruikbare onderzoeksmethodologie nodig
welke gedetailleerd inzìcht geeft in het klantgedrag op het internet. Dit probleem is
op te splitsten in twee deelvragen:
' Wat is een bruikbare onderzoeksmethodologie om het geðrag op het internet te

analyseren?. Hoe identificeert men klantontwikkelingen en klantbehoud op een website?

A.E.Bronner et al. (red.), Ontøikkelingen in bet martþtonderzoeÞ.: Jaarboeh Marþ.tOnderzoeþ-
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van clickstream data is het mogelijk om inzicht te krijgen in het individuele online
gedrag van consumenten. Clickstream data zijn gegevens over het klikgedrag van de
bezoeker op de website. Het registreert onder andere waar de bezoeker op klikt, hoe
lang de bezoeker op een pagina was en in welke volgorde de bezoeker de pagina's
bezocht. De clickstrearr' data zijn dus objectief verzameld en bevatten een tijdspa-
troon.
Clicksream data weerspiegelen het online klantgedrag op micro-niveau; per (mili)
seconde wordt het online klantgedrag vastgelegd. Het hoge detailniveau van click-
streem data zorgt ervoor dat het een ongekend krachtige informatiebron is, welke
gevoelig is voor elke kleine wijziging in online klantgedrag. Analyse van clickstream
datavoorziet onderzoekers en marketers van de mogelijkheid het bezoekersgedrag
op de website te verklaren en te voorspellen. Op basis van het clickgedrag kan een
analist voorspellen wat de kans is dat een bezoeker, die bepaalde pagina's bezoekt,
een voor marketing gewenste handeling op de site zal uitvoeren. Fliermee is de struc-
tuur van de website te optimaliseren, om klanten in een bepaalde richting te manoeu-
vreren. Daarnaast kunnen bedrijven met behulp van deze data ook snel inhaken op
intenties van bezoekers met interessante aanbiedingen. Op deze wijze wordt het
online verkoopkanaal interactiever. De omveng en het hoge detailniveau van click-
stream data lijken een nieuw vakgebied te creëren binnen (markt-)onderzoek. Echter,
de huidige statistische technieken zijn ook toepasbaar op deze data. Met exploratief
onderzoek en 'data mining' is het mogelijk om zonder hypothesen op zoek te gaan
naar verborgen relaties.
Een voordeel van clickstr earr, data is dat het inzicht geeft in online gedrag op indivi-
dueel niveau van bezoekers op de website. De analist weet precies wie, wanneer en
'waarop klikt. Hierdoor kunnen tijdens de analyses allerlei mogelijke dwarsdoorsne-
den van de bezoekers worden gemaakt en kunnen verschillende groepen gebruikers
worden gesegmenteerd. Er kunnen tevens verschillende gedragsmodellen worden
ontwikkeld, zoals verkoop-, retentie- enlof churn modellen. Indien bezoekers in
'secure sites' herkend kunnen worden, is het een mogelijkheid om clickstre am data
te verrijken met klantgegevens uit de marketing database. Met deze datafusie hebben
bedrijven een integraal klantbeeld van het offline en het online gedrag. Kortom, click-
stream onderzoek kan fungeren als een instrument om het klantgedrag te sturen.
FIet opzetten van clickstream onderzoek kent een paar uitdagingen. Zo is het verza-
melen van clickstream data en het opbouwen van een webhouse, een datawarehouse
(DNøH) met clicks, een relatief nieuw vakgebied. Een website wordt beheerd op een
'server'. Een bezoeker ven een website zoekt verbinding met deze server. De server
verstuurt kleine bestandjes (html, gif) naar de browser van de bezoeker, en zodoen-
de wordt een webpagina opgebouwd en getoond. De server logt informatie, ook
wel clickstre am data, over elke interactie tussen de server en de gebruiker. Met deze
server data is het mogelijk om een webhouse op te bouwen. Daarnaast is het moge-
lijk om een webhouse op te bouwen met clickstrearr. datain samenwerking met een
Application Server Provider (ASP); dit zrjn dezelfde bedrijven die de online rappor-
tages tools aanbieden. Een ASP plaatst voor haar online rapportage tools onzicht-
bare tags op elke pagina, tekstframe en banner in de website.Deze tags loggen elke
interactie tussen de bezoeker en de website. Fliermee is het mogelijk om een logfile
met clickstream data te creëren.
Clickstream data kennen verschillende componenten (Mattison, 1,999;Mena, 1999;

2. CLICKSTREAMONDERZOEK
2.1. Clicþstream d,ata

9T-d. step te kunnen maken naar gepe sonaliseerde e-commerce is het noodza-kelijk om clickstream data te urt.^i"lån en analyseren. Alleen op h.t detailniveau
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Tabel 1. Voorbeeld oan een bestand. met clicþstream d.ata.

De hoeveelheid en het hoge detailniveau van clickstream d^ta maken hei moeili
voor datawarehouse managers van bedrijven om een webhous
zljn zij onbekend met dir type data. Veel managers willen der
heden clickstream data ook niet onderhouden. Voor veel onde
enkele meenden w r bepaalde longitudinale toepassingen zel
langer. ASP's hebb tise en in samenwerking is hàt -ogeli;k o
een webhouse mer bouwen.

3. CLICKSTREAM ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

3.1. Case stwdy:'Fondsen Online'

Met de direct marketing concepten, zoals 'het creëren en behouden van klantrel
ties', hebben marketers een beter begrip van klantrelaties op een website. Hierond
wordt een voorbeeld van clickstream onderzoek naar de ontwikkeling en behot
van klantgedrag op een v¡ebsite van een financiële instelling in Nederland beschr
ven. Via deze website kunnen bezoekers zich aanmelden als klanten en in een pe
soonlijke omgeving internationale opties vergelijken en verhandelen.
'Fondsen Online (FO)' is een v¡ebsite waar klanten een rekening kunnen opent
om fondsen aen te kopen en te verhandelen. Zowel consumenten als profession
le brokers gebruiken FO vanwege de goede informatievoorziening en de relati
eenvoudige en goedkope wljze van fondsen aan- en verkopen. Bezoekers van F'
hebben de keuze om een rekening te openen en fondsen te verhandelen of niet. F,
kent twee type gebruikers: bezoekers en geregistreerde klanten. Het gedrag van er
bezoeker wordt gelogd via een cookie en blijft anoniem. Een geregistreerde klant
uiteraard te volgen via een cookie en gebruikersnaem.
Voor onderzoeksdoeleinden is clickstream data van januari 2OO3 tot en mer apr
2004 verzameld. Gedurende deze periode zljn er ruim 3,6 miljoen pagina's van F,
bezocht in ongeveer 460.000 sessies. Marketeers wilden weten hoe klanren zichín <
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2.2. Valþ.uilen

De kwaliteit van clickstream data moet uiteraard hoog zijn. Hiervoor is een zeer
nauwkeurig ETL (Extracrion, Transformation 

"nd roäding) proces vereisr. Dara
extractie betreft het ophalen van de databij de bron. Op de dãr" -ri.rd..r enkele trans-

elen, zodat het tot een bruikbaar databe_
oeten de data in een bepaalde strucruur in
al., zooz).
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worcren opgesragen in de cache om de "t:it:,.f1ïi,ï;":Tî?;i::::i::X-.'.Xïte reduceren. Als de gebruiker de "back" -button aanklikt dan wordt de opgesla-
gen pagina getoond, en de server registreert niet u"n d. pägirr"
(Mobasher et al., 2000)..Een ander probleem wo .*.b ,pìdã.r,,
die de website doorzoeken. Dit ziþ robots, die en achierlaten
en misleidend zljn6\ het analyseren van surfgedrag (Spiliopoulou, 2ooo). Daarnaast
geven clickstreem data afkomstig van proxy server; pioblemen bij het identificeren
van website gebruik (cooley, 1999). Een proxy ,.*i, regelt het í"rk... tussen (de
server van) de website en de browsers van een groep gebiuikers. Hierdoor *orj.r,
werk¡emers van (grote) bedrijven in de logfile g...gìti....d als één gebruiker.
zonder een unieke gebruikersnaam of zondei hei toekenn.n ,r"r, cookies is het
erg moeilijk om unieke gebruikers te identificeren (Mena, 1999).Een cookie is een
code, die ongemerkt gekoppeld wordt aan de browser van de surfende consumenr.
Elke keer dat de bezoeker de website bezoekt, herkent de server de browser van
de gebruiker via de cookie. Steeds meer websites maken een onderscheid tussen
een oPen en een gesloten omgeving bij het aanbieden van informatie en diensten.
Indien de website een 'gesloren' omgeving heeft en bezoekers dienen in te loggen



loop van de tijd ontwikkelen en urelke klanten weglopen. De activiteit van klanren
op Fo is per week bekeken. Figuur 1, laathet aantalbezoekers per week zien in de
periode januari2003 tot en met aprrl2OO4. Er is een duidelijkË toename in zowel
bezoekers als klanten te zien.
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3.3. Klantbehoud
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Figuør 1. Aantal bezoeþers per røeeh. op Fo in d.e period.e januari 2003 tot en nxet a?r;l 2004.

3.2. Kløntontwiþ,heling

Om klantrelaties op te bouwen moet de analist achterhalen welke gebruikers zich
ontwikkelen tot actieve klanten. Met clickstr eam onderzoek kan e-r longitudinale
analyse naar de ontwikkeling van online gedrag worden uitgevoerd.
Hieronder wordt het verschil in het gemiddelde aantal sessiei in de eerste acht weken
weergegeven tllssen bezoeþ.ers die bezoekers blijven na acht weken en bezoekers
die hlant worden (zie figuur 2.1). Een'klanr'is een bezoeker die zich heeft gere-
gistreerd en minimaal éên order heeft uitgevoerd. In figuur 2.2 wordt het verichil
in het gemiddelde aantal bezochte pagina's per sessie tussen bezoekers en klanten
van Fo in de eerste acht weken weergegeven. Diegenen die klant worden hebben
gemiddeld.een hoger aantal sessies per week en bekijken gemiddeld meer pagina's
per sessie dan bezoekers die géén klant van FO worden. Dii is al mereen in d. .erste
twee weken_duidelijk zichtbaar. Her verschil in het aantal sessies (F=10.66, p<o.oo1)
en het aantal bezochte pagina's (F=3938.63, pcO.001) russen bezoekers en kllanten is
significant. Er is ook eãniignificant interaciie -effect tussen type gebruik er (bezoe-
ker of klant) en tiid (weken) voor her aanral sessies (F=2.82, p=O.OOO¡ en voor het
aantalbezochte pagina's per sessie (F=274.04,pc0.001). Het laãtste betekent dat het
type gebruiker verschilt in gedrag in de loop van de tijd. Het belangrijkste is dat de
figuren indicaties geven voor het herkennen van porentiële klanten ánder de beloe-
kers. vooral de roename in sessie onder klanten in de eersre rwee weken (figuur 2.1)
is hierbij relevant. Dit soort bezoekers kunnen op een andere manier *o.d-.r, b.nal
derd, via banners e.d., dan de bezoekers die deze io.n"*. niet vertonen.
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Het blijkt dat er een significant verschil is in het aanral sessies (F=42.94,p<0.001) en
het aantal opgevraagde pagina's per sessie (F=32.078, p<0.001) tussen bËide g.biui-
kersgroepen. Figuur 3.1laat een duidelijke terugval iienblj beide gebruik.isgro.-
pen in de laatste week. Vooral voor klanten is een terugval in het á"rrtal sessús in
de laatste week goed wear te nemen; wie hoog zit,kin diep vallen. Er is echter
géén_ significant inreracrie-effect'waar re nemen russen type gebruiker (bezoeker
of klant) en tiid (weken) voor zowel het aantal sessies alr -rooi het aarrtal pagina's
per sessie gedurende de laatste weken op Fo. Dit betekent dat op basis vãn acti-
viteit (hoe vaak men klikQ het moeilijk is om het wegloopgedr"g t. ,roo.rpellen.
Misschien is dit anders als we kijken naar welke typebeiochie paginat (*a"rop rn.r,
klikQ gedurende de laatste 4 weken. Hiervoor kijken we in fifuur 4 naar hetãantal
keer dat deldant (op de bevestigingspagina heeft geklikt nadai hij of zrj) eenbeleg-
gingsfonds he.eft gekocht dan wel heeft verkocht in de laatste vier weken. De gestii-
pelde lijnen zljn de gemiddelden.

Figuur 4laatzien dat het aantal aankopen in de laatste weken afneemt. Het aantal
verkopen van beleggingsfondsen stijgt in de laatste twee weken dat men nog een
actieve klant is bij FO. lØeglopers verkopen alle beleggingsfondsen voordat ze inac-
tief worden. Fo zou met een webhouse een'earlywarning system'kunnen opzetteî,
waarbij weglopers in een vroeg stadiuÍn ean hun bezoekersgedrag herkend kunnen
worden. Klanten die qua activiteit onder het gemiddelde zakken, kunnen door Fo
individueel benaderd worden met een gepaste marketing actie, bijvoorbeeld een aan-
bieding met korting op het aankopen van de volgende vijf beleggingsfondsen. ver-
volgonderzoek zal moeten bewijzen of 'off line' kenmerken, zoals waarde van het
fonds, expiratie datum enlof dividend een relevante rol speelt in klantontwikkeling
en -behoud op een website.

3.4. Segmentatie

Niet alleen het aantrekken en behouden van klanten kan worden ondersteund met
click stream data. De volgende vraagkan ook worden beantwoord met behulp van
deze data: Velke verschillende behoeften hebben bezoekers van FO? Voor een ant-
woord op deze vraag, moet gekeken worden naar combinaties van pagina's die
worden bezocht binnen dezelfde sessie. Als er duidelijke groepen van pagina's zijn,
dan is het mogelijk om segmenten van bezoekersgedrag te bepalen. Als we veron-
derstellen dat men met een bepaalde intentie een website bezoekt, dan is elk segment
gelijk aan de behoefte vân een groep gebruikers.
Aangezien een website uit veel pagina's bestaat, wordt eerst een Correspondentie
analyse uitgevoerd. Met een Correspondentie analyse op de matrix die de aantal-
len bevat van het voorkomen van combinaties van pagina's binnen een sessie is het
mogelijk om unieke typologieên van sessies te ontdekken. Correspondentie analyse
visualiseert een verborgen structuur in de datamatrix (Benzécri, 1973; Greenacre,
1984). Een gegeven inertie stelt vast of een bepaalde weergave acceptabel is, en wat
de waarde van de assen (proportionele variantie uitgedrukt in TAU) zijn voor de
totale oplossing (Hoffman & Franke, 1936). In figuur 3-4.1 is een oplossing gegeven
(dimensie I,2; cumulatieve Tau = 0,61). Hoe dichter de pagina's 'bij elkaar liggen',
des te vaker worden ze in combinatie binnen een sessie bezocht.

A

Figuur 5. Correspond,entie analyse (CORWIN) øan FO (dimensie 1,2)

Uit figuur 5 blijkt dat er vier groepen pagina's binnen dezelfde sessie vaak in com-
binatie worden opgevraagd: Type A: pagina's om informatie over de FO website te
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verkrijgen (informatie site); Type B: pagina's om acruele informatie over fondsen re

Tabel2. De gemiddelde døør en het gemidd.elde aantal pagina's per sessie oa.n type A, type B, type
C en type D.
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Figuur 6. Verloop oan bet type sessies in de periode april 2003 t/rn april 2004.

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
voor winstgevendheid op de lange termijn is klantbehoud van groor belang (\Øiegran
& Koth, 1999). Als bedrijvenretentie willenverhogen, dan moeren zij klanten'opslui-
ten' in een proces dat moeilijk is te verlaten (Nemzow, t999). Een website moet
een lange termijn 'stickiness'bewerkstelligen en een financiële drempel creëren dat
klanten ontmoedigt om over te stappen naar de concurrenrie (Nemzow, 1999). Veel
websites zijn succesvol in het aantrekken van veel bezoekers, maar zrj hebben moeire
om hen om te vormen tot bezoekers of klanten met herheal aankopen (Agrawal et
al.,2001). Het bouwen van een winstgevende website met een vaste groep klanten is
ingewikkelder dan het ontwerpen van een paar mooie webpaginat en maar wachten
tot het geld binnen rolt (\Øiegran 8c Korh, 1999). Veel bedrijven slagen er nier in om
de website te integreren in de marketing strategie, omdat zij geenduidelijke strategie
hebben op het gebied van klantontwikkeling en -behoud (Van Meer, 2OO6a).
Er zijn verschillende mogelijkheden om het klantgedrag re sruren en de winstge-
vendheid van de klant te optimaliseren. De interactieve mogelijkheden van het inter-
net helpt bij het creëren en het verbeteren van de relaties met klanten. Alles wat
digitaal is kan gepersonaliseerd worden, en op termijn zullen ook grote instellingen
relaties ontwikkelen met individuen (Pine et al., 1.995). Echter, verscheidene inter-
acties en structureel contact via het internet zijn nodig om een relatíe re creëren en
te behouden tussen bedrijven en hun klanten. Het behouden van klantrelaties moet
ook deel zrjnvan de marketing strategie.
Uit de case studie blijkt dat clickstream onderzoek geschikt is om de ontwikke-
ling van online klantgedrag in de tijd te analyseren. Door identificatie van potenti-
ele loyale klanten draagt clickstream onderzoek bij aan inzicht in de ontwikkeling



van klantrelaties. Tevens kan elke negatieve verandering in het gedrag van potentiêle
weglopers vroegtijdig worden gesignaleerd. Met een -"bhonrã kunãen alie klanten
met een onder gemiddelde activiteit direct worden benaderd om dit negarieve gedrag
te onderbreken en wenselijk gedrag te stimuleren.

rig te analyseren en de aanbeveling- en verkoopmodules op de website te voeden mer
online gedragsmodellen.

Meea 2006b):
' Relatie tussen het online bezoekersgedrag en de KPI's met regressieanalyse;
' Segmentatie van sessies van bezoekers met cluster analyse.
Vervolgonderzoek kan zich verder richten op het benutten van bestaande onder-
zoekstechnieken gebruikmakend van clickstre am data, bijvoorbeeld:
- Niet elke sessie verloopt succesvol met bijvoorbeeld een aankoop als eindresul-

taat. Om de verschillende klikpatronen van succesvolle sessies te onderscheiden
van niet-succesvolle sessies kan een classificatie techniek, zoals CHAID (Chi-
squere Automatic Interaction Detector), worden toegepast voor dit doeleinde.

- Een sessie is veelal onderdeel van een reeks van sessies. Om inzicht te krijgen hoe
gedrag zich in de loop van de tijd ontwikkelt, sequentiële patronen van sessies
kunnen onderzocht worden met Markov Modellen.

De onderzoeksresultaten en de uikomsten van de voorspellingsmodellen zijn geschikt
voor gepersonaliseerde aanbevelingen voor informatie, producten of diensten. De
komst van een nieuwe data bron vraagt niet altijd acuut om een nieuw onderzoeks-
programma (Bucklin et al.,2OO2), maar het toenemende gebruik van websites en de
daarmee gepaarde groei in de hoeveelheid beschikbare informatie stellen nog een
aantal belangrijke uitdagingen voor onderzoekers die clickstream dara ook op de
juiste waarde weten re schatten.

LITERATUUR

Agrawal, V., L.D. Arjona, 8¿ R. Lemmens (2001). E-perfomance: The Path to Rational Exuberance.
Tbe McKinsey Quarterly, No 1, 3i-43. Retrieved from: http://www.mckinseyquarterly.com.

Batista, P. E¿ MJ. Silva, (2001). Mining Veb Access Logs of an Online Newspaper. In: proceedings
of 12th International Meeting of the Eøro \YorÞ.ing Group on Decision Sttpport Systems,Cascais
(Portugal).

Benzécri,J.-P. (1973). L'analyse des données II. [Data Analysis IIJ L'analyse d.es correEond.ances
[Analysis of CorrespondencesJ - third edition. Paris: Dunod.

Bucklin, R'E. 8. C. Sismeiro, (2002). A Model of \X/ebsite Browsing Behaviour. Joørnal of Market-
ing Researcb, (August), 249-267.

Comer, J'M., R' Mehta, & T.L. Holmes (1999). Information technology: Retail users versus nonus-
ers. Joørnal of Interactioe MarÞ.eting, 12 (2),49-62.

Coole¡ R', B. Mobasher & J. Srivastava (1999). DataPreparation for Mining N7orld Vide Veb
Browsing Patterns. Jowrnal of Knorøledge and Information Systems,l (1), 11-15

Greenacre, M.J. (1984). Theory and Applicøtions of Correspond.ence Analysis. London: A.cademic
Press.

Hoffman, D' 8¿ G. Franke (1986). Correspondence Analysis: Graphical Representarion of Cat-
egorical Data in Market Research. Jowrnal of Marh.eting Research, 23, 273-227.

Kalakota, R. S¿ A.B. \Øhinston (1996). Frontiers of Electronic Commerce (1st ed). Reading (Mass)
Addison-Wesley Pub.

Kimball, R., & R. Merz (2OOo). The Data.Webhouse Toolþit: Bøilding the Web-Enabled Data
'Warehouse. New York: John \triley.

Linoff, G'S' E¿ MJ.A. Berry (2a02). Mining tbe Web: Transforming Cøstomer Data into Castomer
Value.llew York: John Viley.

Mattison, R. (1999). v/eb wareboøsing and. Knowled,ge Managemenr. New York: McGraw-Hill.
Meer, G'J'L' van & rJØ.F. van Raaij (2004). A Suitable Research Methodology for Analyzing Online

Banking Behaviotr. Joørnal of Internet BanÞ.ing and, Commerce, 9, (1). Retrieved from: http://
www. arraydev. com,/commerc e / JIB C / O4O2 -O 4.htn.

Meer, G.J.L. van (2006a). Customer Development and Retention on a \Web-bankingSite. Joørnal of
Interactiv e M arÞ.eting, 20 (1) 58-64.

Meer, GJ.L. van (2006b). FinanciaL Behaøiour on tbe Internet. Alblasserdam: Haveka BV.
Mena, J. Q999). Data Mining your'Website. Boston: Digital Press.
Mobasher, B., R. Cooley & J. Srivastava (2OOO). Automatic Personalization Based on lVeb Usage

Mining. Communications of the Association for Computing Machinery,43 (8) 142-151.
Nemzow, M. (1999). E-commerce "Stickiness" for Customer Retention./oørnal of Internet Banþ.-

ing and' Cornmerce,4, no. 1. Retrieved from: http://www.arraydev.com/commerce{IBC/9908-
uJ.nlm

Pine, B.J. iI (1993). Mass Custornization - The Neu Frontier in Bøsiness Competition. Bosron: FIar-
vard Business School Press.

Spiliopoulou, M. (2000). 'ü/eb Usage Mining for lü/ebsites Evaluation. Communications of the Asso-
ciation for Computing Machinery,43 (8), 127-134.

Sweiger, M., M.R. Madsen, J. Langston 8¿ H. Lombar¿ (2002). Clicþstream Data Wareboasing.
New York: John Wiley.

\fiegran, G. 8¿ H. Koth (1999). Customer Retention in Online Retail. Journal of Intemet Banhing
and Commerce, a Q). Retrieved from: http://www. arraydev.com/commerce/jibc /99A9-07 .htm


