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Het retaillandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, er zijn steeds
minder fysieke winkels en we merken daarnaast een fikse groei van online
bestedingen. Hoewel de crisis dit proces heeft versneld, is het niet de reden van
alle veranderingen. Toen het internet net opkwam, waren er vele zogenaamde deskundigen die de ondergang van de winkels in de straat en winkelcentra
voorspelden. Wie zou er nog willen winkelen als je alles ook online kunt kopen?
Online is vaak goedkoper en je hoeft er je luie stoel niet meer voor uit. Deze
deskundigen waren voornamelijk mannen. En dan precies het stereotype waar
veel damesmodezaken een zitje voor in de winkel hebben gezet met leuke mannenbladen op tafel. De doorsnee man heeft namelijk een hekel aan winkelen en
als er iets uitgevonden wordt waardoor dat verfoeide winkelen verleden tijd zou
worden...
Het verhaal heeft gelukkig ook een andere kant. Onderzoek heeft uitgewezen
dat zo’n kleine negentig procent van alle consumentenbestedingen door vrouwen wordt gedaan. En hoewel vrouwen van shoppen houden, zijn ze net zo
min als mannen gek op klusjes die niet leuk zijn om te doen. Zoals de vochtige
kelder opruimen of een nieuwe stofzuiger kopen als deze het net begeven heeft.
Mensen vinden het heerlijk om naar lekkere muziek te luisteren, maar was een
bezoek aan een cd-winkel een feestje? Toen iTunes en later Spotify kwamen
werd het allemaal veel makkelijker en nog goedkoper ook. Gemak dient de
mens en daarom viel Free Record Shop om. Een film huren deed je lang bij Videoland. Prima, maar vooral als het slecht weer was, vergat je de film nogal eens
terug te brengen. Tegenwoordig hebben we digitale televisie met video-on-demand en Netflix en hoeft niemand de deur meer uit.

Shoppen is meer dan ooit vrijetijdsbesteding. Wil je succes hebben en geld
verdienen met je winkel, dan moet je écht voor beleving gaan. Winkelen is fun,
een uitje net als een avond naar het theater. Je moet jezelf als winkelier elke dag
weer afvragen: ‘Wat heb ik meer te bieden dan mijn concurrent? Ben ik wel onderscheidend genoeg?’ Retail is een prachtig vak en volgens mij bestaan fysieke
winkels over vijftig jaar ook gewoon nog. Om succes te hebben, moet je alleen
wel weten wat de spelregels zijn. Mijn advies: maak theater van je winkel en een
walhalla van je collectie. Dit handige boek van retail die-hard Carin Frijters en
Femke Cuijpers gaat je daarmee helpen.
Veel leesplezier,
Henk Teunissen

Henk Teunissen (1956), geboren en getogen in
Amsterdam, kwam na de middelbare school in 1975
in dienst bij zijn ouders. Ze waren eigenaren van twee
gerenommeerde bloemenzaken in Amsterdam. Teunissen
begon zich toe te leggen op de bedrijvenmarkt en met
de start van de verkoop van glaswerk en geïmporteerde
potten, richtte hij zich op het complete woonconcept.
In 1985 nam hij de zaak van zijn ouders over. Met de
expansie in binnen- en buitenland is Rivièra Maison
inmiddels uitgegroeid tot een succesvol internationaal
interieurmerk.
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Nog maar een paar jaar geleden kon je een winkelpand huren en daar spullen
verkopen die mensen nodig hadden. Op die manier verdienden veel winkeliers
zelfs een leuke boterham. Dat is nu wel anders; heb je iets nodig waarvoor je
de deur niet uit wil, koop je het waarschijnlijk online. Maar toch, die online
verkopen zijn inderdaad aan een inhaalrace bezig, ze bedragen toch niet eens
10 procent van de totale bestedingen.
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Prikkel de Koopknop. Ze werd nog net
niet geboren op de winkelvloer, maar het
scheelde niet veel. En of het nu gaat om één
unieke pilot store of een grootschalige keten,
ze adviseert op maat over de ontwikkeling
en implementatie van een onderscheidend
retailconcept. Carin is oprichter van CF retail
en RetailTheater, waarbij ze samen met een
netwerk van retailstylisten retailers helpt om
theater te maken in hun winkel.
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publiceren dan biedt RetailTheater hiervoor haar excuses aan.

Femke Cuijpers Femke Cuijpers is al ruim

vijftien jaar communicatiespecialist met een
grote passie voor retail. Daarom verbreedde
ze haar kennis met een opleiding in styling,
mode en trends aan de Amsterdamse Academie Vogue. Ze had enkele jaren een conceptstore met maandelijks een nieuw thema en
lanceerde een eigen modelabel. Door haar
vele opdrachten in de culturele sector weet
zij als geen ander wat theater maken betekent. Femke is partner in RetailTheater.
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Voorwoord

STAP 1 –

Henk Teunissen, Ceo en
oprichter Rivièra Maison

EEN GOED IDEE IS
HET HALVE WERK

Colofon

BIJ EEN SUCCESVOL

Leeswijzer
Inleiding

ALLES WAT ER KOMT KIJKEN
WINKELCONCEPT

P. 13

Expert aan het woord,
Diana Venneman
Klantreis model
Expert aan het woord,
Yolanda Reincke
What’s your story
/////////////////////////////////

STAP 3 –

OP ONTDEKKINGSTOCHT LANGS BELEVENISSEN

DE ZINTUIGEN ALS START
VOOR THEATER MAKEN

STAP 2 –

P. 67

GEEF VORM AAN EEN
SUCCESVOLLE WINKEL

STAP 4 –

ONTDEK DE KRACHT VAN RETAIL-

LAAT ZIEN WAT JE IN
HUIS HEBT

STYLING OP DE WINKELVLOER

KRACHTIGE PRESENTATIES

P. 41
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MET SLIM GEBRUIK VAN

Vlekkenplan

Emotioneel vs. functioneel

Zones

Expert aan het woord,
Jeanne Dekkers

Click & collect

RETAILMERCHANDISE

P. 127
Starten met het koopmotief

Dossier layout

Kleur beïnvloedt het
koopgedrag

Hotspots, zichtlijnen
en focuspunten

Expert aan het woord,
Els Zijlstra

Dossier presentaties
opbouwen

Arenaprincipe

Spotify lists per stijlgroep

Binnenetalages

Overal zit een geurtje aan

Mannequins en composities

Phygital, de brug tussen
off- en online

Flexibele presentaties

/////////////////////////////////

70 tot 80% van
de aankoopbeslissingen
vindt plaats op de
winkelvloer

Cross-selling en up-selling

Checklist: Is jouw
presentatie aantrekkelijk?
Inspiratiedossier

LEESWIJZER

HOE LEES JE
DIT BOEK?

/////////////////////////////////
Bijlage

Beeldbronnen
RetailTheater, boek én netwerk
Dank
/////////////////////////////////

Merk je dat een link niet werkt? Laat het
ons weten via check@retailtheater.nl
LEGENDA

PRIKKEL DE
KOOPKNOP

Na een uitverkochte eerste druk (2012)
is in oktober 2013 de tweede druk van
Prikkel de Koopknop gelanceerd. Deze
geactualiseerde editie bevat maar liefst
20 nieuwe pagina’s en heel veel updates
in bijna alle hoofdstukken: nieuwe trends,
strategieën, spelregels, prikkelende cases
en concrete tips en handvaten waarmee
je aan de slag kunt. Een onmisbaar
overzicht voor iedereen met een passie
voor retail.

Zie je dit layar-icoontje? Dat betekent dat je extra
informatie kunt ophalen met je telefoon. Download
een layar app (via de App Store, Android Market of
get.layar.com) en scan de pagina waar zo’n icoontje
op staat.
Regelmatig verwijzen we naar YouTube voor
een filmpje dat inspireert of meer informatie geeft.
Heb je layar, dan starten de filmpjes automatisch.
Zie je dit icoontje dan weet je dat er op
www.pinterest.com/RetailTheater meer inspirerende
voorbeelden te zien zijn.
Om het effect van muziek te laten ervaren, hebben
we ook playlists gemaakt. Herkenbaar aan het
Spotify-icoontje.
Het houdt niet op bij dit boek, op RetailTheater.nl
plaatsen we telkens weer nieuwe informatie.
Handige schema’s en checklist bijvoorbeeld.

RETAILTHEATER

Begrippen

RetailTheater is een omnichannel boek over
retail. Dat betekent dat je tijdens het lezen
kunt switchen tussen de verschillende kanalen.
In het boek staan steeds verwijzingen naar
online. Daar vind je voorbeelden, filmpjes,
muziek, inspiratie of meer informatie. Weet
je niet precies wat er bedoeld wordt met een
woord, blader dan gerust even naar achter.
Grote kans dat je het tegenkomt in de begrippenlijst.
Hou je van een papieren boek, zorg
ervoor dat je náást je boek een smartphone
of tablet hebt liggen. Lees je op een tablet?
Helemaal makkelijk, dan heb je alles in één
hand. We proberen alles zo goed mogelijk
afgestemd te houden.
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INLEIDING

BENUT JE KANSEN!
“Hoe zorg ik ervoor dat mijn klant ook echt koopt?” Het is een vraag die
we bijna dagelijks krijgen. En met dit boek RetailTheater willen we daar
antwoord op geven. Waarom een nieuw boek, er is toch al veel over geschreven? Omdat de wereld van retail blijft veranderen. En omdat we
zelf het gevoel hadden dat er binnen al die literatuur één ding ontbrak:

INLEIDING

een handige gids waarmee je meteen aan de slag kunt om van jouw winkel
een echte experience te maken. Dat is precies wat dit praktische retailboek is geworden; een praktische gids waarmee je zelf aan de slag kunt
om elke dag theater te maken in je winkel.
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Het is de vergelijking die je in dit boek regelmatig tegenkomt: een succes
maken van je winkel lijkt veel op theater maken. Het gaat erom dat je
dagelijks een show opvoert en jouw klant blijft vermaken. Retail is
niet meer ‘een winkel openen en wachten tot mensen binnenstappen’.
Het gaat erom dat je precies weet waar jouw klant inspiratie opdoet,
hoe hij je winkel weet te vinden en hoe je na de aankopen in contact blijft.
Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau GfK blijkt dat 70 tot 80
procent van de aankoopbeslissingen gemaakt wordt op de winkelvloer. Er liggen dus nog volop kansen voor retailers!

Wat ons betreft maakt dit boek af waar het boek Prikkel de Koopknop
mee begon. In die uitgave vullen theorie en praktijk elkaar aan; van
handige tips tot complexe strategieën en van inspirerende praktijkvoorbeelden tot de visie van experts. Dit nieuwe boek is er helemaal op gericht
om daadwerkelijk aan de slag te gaan op de winkelvloer. We willen met
de klant op jouw winkel kunt vestigen en hoe je zorgt voor een optimale
beleving. Oftewel; hoe maak je theater en verleid je de klant om meer uit
te geven dan hij van plan was?

RETAILTHEATER

dit praktische ‘vervolg’ nog uitgebreider laten zien hoe je de aandacht van
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We nemen je daarvoor stap voor stap mee bij alles wat komt kijken bij
retailmerchandise en alles eromheen. Kortom, hoe speel jij
het spel met je producten en hoe verras je daarmee telkens weer de klant
tijdens zijn klantreis? Van presentatie en (binnen)etalages tot de inzet van
licht, kleur, materiaal, geluid, geur, retailtechnologie en instore communicatie. Heb je hierna nog meer behoefte om de diepte in te gaan, dan kun
je jezelf uiteraard altijd nog inschrijven voor de mastercourse De winkel
als THEATER. We wensen je veel leesplezier en nog meer verkoop op
de winkelvloer!
Carin Frijters en Femke Cuijpers

EXPERT AAN HET WOORD

STIJLGROEPEN

Volgens conceptexpert
Diana Venneman

STAP 1

ALS RETAILEXPERT WERKT DIANA
VENNEMAN BIJ HET DOOR HAAR
OPGERICHTE VENNEMAN CONCEPT,
ZE LEVEREN CONCEPTEN EN VISUAL
MARKETING VOOR DIVERSE MARKTLEIDERS. DIANA VERTAALT ALS GEEN
ANDER TRENDS NAADLOOS RICHTING
DE JUISTE STIJLGROEPEN WAARMEE ZE
BOUWT AAN KRACHTIGE CONCEPTEN.
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Bij stijlgroepen spelen emotionele factoren
een doorslaggevende rol bij de koopbeslissing. Die gaan over de smaak van de consument en werken dus vooral als je een modegevoelig aanbod hebt.
Wat vinden consumenten uit een bepaalde
stijl- of smaakgroep mooi of lelijk? Het leert
je om je aanbod (producten en services),
maar ook om de sfeer en de gewenste beleving in je winkel net even beter aan te laten
sluiten bij de wensen van jouw consument
dan je concurrenten dat doen.
Elke stijl- of smaakgroep heeft zijn eigen
kenmerken en voorkeuren. Deze worden niet
alleen bepaald door wat consumenten mooi
of lelijk vinden maar vooral door wat zij
belangrijk vinden, de zogenaamde waardenvoorkeuren. Uit onderzoek is gebleken dat er
een relatie is tussen waardenvoorkeuren en
stijlvoorkeuren.
Waarden zijn dus datgeen wat mensen
belangrijk vinden. Sommige mensen vinden
de waarde gezelligheid voor een keuken
belangrijk, anderen hechten meer waarde
aan een praktische keuken. Hieruit volgt
een stijlvoorkeur (wat vind je mooi of lelijk).

Wie een gezellige keuken wil, zal eerder op
zoek gaan naar producten met een landelijke
sfeer - een grote houten eettafel, linnen servetten
en serviesgoed met dessin. Wie behoefte heeft
aan een praktische keuken zal op zoek gaan
naar praktische opbergmogelijkheden. Grote
kans dat hij zijn keuken bij Ikea koopt; Ikea
staat bekend om zijn praktische oplossingen
in verschillende stijlen.
Per gebruiksmoment kun je andere waarde- en
stijlvoorkeuren hebben. Veel mensen kopen voor
hun werk een andere stijl kleding dan voor de
vrije tijd. Dat geldt ook voor ruimtes in huis. Zo
vinden de meeste mensen het belangrijk dat een
badkamer vooral hygiënisch is, terwijl ze voor
de woonkamer eerder voor gezellig, warmte en
geborgenheid kiezen.

Eind jaren ‘90 introduceerde het marketingen onderzoeksbureau De Bock en Dekker
het stijlgroepenmodel en introduceerde zeven
stijlgroepen:

1. Stijlgroep Trendy
Kenmerken

De stijlgroep Trendy volgt alles wat hip en trendy is. Dit betekent dat je aanbod en je winkel voor deze groep supersnel moet
wisselen. Opvallend, vernieuwend, uniek en eigenzinnig met een
hoog glamour-gehalte spreekt deze groep als geen ander aan. Deze
groep voelt zich graag VIP. Koopt vaak, geeft graag geld uit. Maar
het mag niet teveel kosten. Een beetje tegenstrijdig met het VIP
idee maar dat is juist de combinatie die belangrijk is.

V OOR B E E L DE N ZI JN G-S TAR E N H& M .
M AAR DE E CHT E T R E N DY W I N KE LT JE S
V I N D JE I N L E UKE ZI JS T R AAT JE S .
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2. Stijlgroep Populair
Kenmerken

De stijlgroep Populair is vooral gevoelig voor prijs als prikkel. De
uitstraling van de winkel is minder belangrijk, wel de aanwezigheid van behoorlijk wat aanbiedingen/scherp geprijsde artikelen.
Sterker nog, de winkel mag er vooral niet te luxe uitzien.

Wat betekent dat voor je winkel?
Voor de presentatie van de producten geldt: hou het
simpel. Liever de producten storten in een mand of
zorgen voor een marktgevoel dan te netjes presenteren.
In stap 4 vind je meer over de presentatie van producten
(merchandise).

RETAILTHEATER

Wat betekent dat voor je winkel?
Als je het hebt over de materialen en kleurkeuzes in
je winkel zijn er voor deze groep behoorlijk wat mogelijkheden. Zolang het maar voldoet aan de volgende
criteria: opvallend, vernieuwend, eigenzinnig en uniek.

V OOR B E E L DE N ZI JN PR I M AR K
E N ZE E M AN .

WEETJE

Ondanks de gemiddelde aanschafprijs per product is dit voor de meeste branches
een bijzonder belangrijke groep. Denk bijvoorbeeld aan hoe goed de Action het
momenteel doet. Verkozen tot de beste keten binnen de retail die afgelopen jaar
de 500e winkel in Nederland opende.

STAP 1

1.4 TRENDS

32

Of we nu willen of niet, trends geven richting
aan onze toekomst en bieden structuur en
houvast. Ze geven verschuivingen weer en
veranderingen in het gedrag van consumenten.
Er zijn diverse trendniveaus met ieder hun
eigen looptijd.
Macrotrends, ook wel maatschappelijke trends
genoemd, zijn langlopend. Ze hebben een
looptijd van 10 tot 30 jaar en veranderen
slechts langzaam. Voorbeelden zijn individualisering, duurzaamheid, vergrijzing, multiculturalisering en technolisering. Daarnaast zijn
er consumententrends met een looptijd van 5
tot 10 jaar, bijvoorbeeld 24/7 online shoppen.
Ook kennen we markttrends met een gemiddelde looptijd van 3 tot 5 jaar zoals online
co-creatie met merken en styling & producttrends met een looptijd tot ongeveer 2 jaar.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan customized
sneakers.
Trends hebben invloed op het gedrag van
klanten, maar niet iedere klant is gevoelig
voor iedere trend. Elke trend kent bovendien
een tegentrend, ontwikkelingen die tegen de
‘heersende en dominante trend’ ingaan. Voor
de Amerikaanse restaurantketen Heart Attack
Grill is hun ongezonde kaart een unique selling
point: Heart Attack Grill schept op over hoe
ontzettend ongezond hun producten zijn. Juist
dat zou ze lekker maken. Ook als het gaat
om theater maken is dit restaurant een goed
voorbeeld. De serveersters hebben verpleegsterpakjes aan. Je kunt als klant tenslotte ieder
moment een hartaanval krijgen.
B EK I JK V OOR BE E L DE N VA N TR E NDS O P
P I N TER ES T. C OM /R E TA I LTH E ATE R

Duurzaamheid in trends
Duurzaamheid is een van de maatschappelijke
trends. We zijn ons er steeds meer van bewust
dat we zuinig moeten zijn met grondstoffen.
Consumenten zullen dat in toenemende mate
ook eisen van hun leveranciers. Een ‘doorvertaling’ van duurzaamheid is bijvoorbeeld
biologisch voedsel. Meer en meer consumenten
willen eerlijk en lokaal eten. Steeds meer winkelconcepten springen met hun aanbod en hun
concept in op deze trend.

Alles duurzaam
De Groene Passage in Rotterdam bestaat uit
winkels in de duurzaamheidshoek. Er zit een
biologische slager van De Groene Weg, supermarkt Gimsel en het hippe Spirit, een vegetarisch (en deels veganistisch) buffetrestaurant.

Even stilstaan…
Welke trends zijn van belang voor jouw
stijlgroep(en)?

RETAILTHEATER
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STAP 2

2.2.2 Etalage
Een etalage is een belangrijke blikvanger.
Tegelijkertijd kijkt een gemiddelde voorbijganger niet langer dan zeven seconden naar je
etalage. Toch geven de meeste retailers behoorlijk wat geld uit aan hun etalage.
Beschouw je etalage als een neutraal en flexibel
podium. Denk daar van te voren goed over na,
want wil je met licht, geluid of beweging werken, dan moet je daar in dit stadium al rekening
mee houden. Meer informatie over de inrichting
van je etalage vind je bij stap 4.
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Etalage als speaker
Schoenenketen van Haren experimenteerde in
twee flagshipstores met sonartechniek. Twee
kleine speakers laten glas en andere materialen
trillen, zodat het zelf ook speakers worden.
Op deze manier konden winkelruiten reclameboodschappen fluisterden en muziek laten
horen. Ook ketens als Gap, Selfridges, Marks
& Spencer en Harrods hebben etalages die
geluid maken.

BEK I JK V OOR BEEL DE N VA N GE V E L S ,
I N G AN G EN EN E TA L A GE S O P
P I NTER ES T. C OM /R E TA I LTH E ATE R

bestemming

gouden driehoek

ingang

Even stilstaan…
Wat gebeurt er in de gouden driehoek van
jouw winkel? Hoe open of gesloten is deze
ruimte?
Observeer mensen die binnenkomen, hoe
reageren ze? Kun je op Pinterest of Tumblr
goede voorbeelden vinden van winkelingangen en etalages?

2.2.3 Paskamer
Eén van de plekken waar je klanten vaak lang
verblijven is de paskamer. In modewinkels dus
een mooie plek om theater te maken of crossof upselling toe te passen. (lees hierover meer
in stap 4).
Paskamerfeitjes

‘Selfie ready’
‘Selfie ready’-techniek is niet meer weg te denken uit ons leven, zeker niet voor de jongere
generatie. Die is visueler ingesteld en kan lezen
en schrijven met tablets, smartphones en wearables. In de paskamer van zijn flagshipstore in
Londen geeft Karl Lagerfeld zijn klanten daarom de mogelijkheid om zichzelf ‘selfie ready’ te
maken. Zo kunnen ze direct hun nieuwe look
delen via alle social media.
BRO N: R E F I N E RY 29. COM

Tip!

Door daglicht toe te
voegen in de omgeving
van een paskamer zorg
je ervoor dat de ruimte
en dus het winkelconcept vriendelijker aanvoelen.

RETAILTHEATER

Paskamer.nl heeft allerlei feitjes over
Nederlandse paskamers op een rijtje gezet.
Lees, huiver en leer er van!
• Een goede paskamer is groot genoeg, 		
schoon, heeft een goede sfeer heeft en
biedt privacy.
• Een gordijn tot aan de grond is beter dan
een deur waar je onderdoor kunt kijken.
• Haakjes voor kleding en tassen, een spiegel
en eventueel een zitplek doen het ook goed.
• Goede en slimme verlichting is superbelangrijk. Het brengt kleuren tot leven en zorgt
ervoor dat je klanten er goed uitzien.
• Wil je graag persoonlijke service bieden,
lok mensen dan het hokje uit door een nog
grotere, goed verlichte spiegel in een
‘afgeschermde’ omgeving te plaatsen.

De ster van de show
In de paskamer van Prada in New York gaan
ze ver. Klanten krijgen een hapje en drankje, je
kunt je haar laten doen en jezelf laten opmaken.
Dat alles terwijl je op een tablet de laatste sneak
previews en modetrends checkt. Hoe bedoel je
theater?
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EXPERT AAN HET WOORD

DE ZINTUIGEN
IN DE HOOFDROL

STAP 3

Volgens architect
Jeanne Dekkers

72

Wat betreft de zintuigen is Jeanne Dekkers
van het gelijknamige architectuurbureau
een absolute kenner. Ze houdt zich bezig
met ‘Poëtisch Ingenieurschap’, het ontwerpen
vanuit de zintuiglijke beleving.
Het gaat Jeanne erom dat gebouwen, en dus
ook inrichtingen, pas tot leven komen als
ze gebruikt worden. En dat een gebouw een
‘zintuiglijke ervaring’ is of kan zijn. Kortom,
je beleeft wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en
voelt. Een goed gebouw spreekt de zintuigen
aan, het is een totaalervaring die een bepaalde sfeer oproept.

ARCHITECT JEANNE DEKKERS IS
OPRICHTER EN EIGENAAR VAN HET
GELIJKNAMIGE ARCHITECTENBUREAU
UIT DELFT. ZE WERKT IN AL HAAR
ONTWERPEN VOORAL VANUIT DE
ZINTUIGEN. HET ZORGT VOOR DIVERSE
PROJECTEN WAARBIJ HET GROTE
GEHEEL KLOPT EN ER TEGELIJKERTIJD
AANDACHT IS VOOR DE KLEINSTE
DETAILS. DE PANDEN DIE ZE ONTWERPT
VERLEIDEN DAN OOK OP EEN
NATUURLIJKE MANIER TOT ONTDEKKEN.

De sfeer voel je meteen als je binnenkomt.
Vorm en formaat van de ruimte spelen daarin
een rol, maar ook de gebruikte kleuren en
de inrichting. Daarbovenop komen nog wat
je ziet, hoort, ruikt en voelt. Welke zintuigen
op welk moment de belangrijkste rol spelen
heeft te maken met afstand: bij heel dichtbij
is voelen het meest dominant, bij veraf het
zien.

Van intiem tot veraf
Bij ieder ontwerp gaat Jeanne uit van diverse ‘maatgebieden’. Hoe je een ruimte
beleeft, hangt af van de afstand. Dat gaat van intiem (zelf omschrijft Jeanne dat als
volgt: spreid je armen uit en draai een rondje) via persoonlijk (tussen de 0.80 en
1.80 meter) naar sociaal (tussen de 2.40 en 12 meter) en via openbaar (12 tot 50
meter) naar veraf (50 meter en verder).
Omdat je op verschillende afstanden verschillende zintuigen ervaart, is het belangrijk ze goed in te zetten. Als je dingen kunt aanraken, spelen tastbaarheid en geur
een grote rol. Gaat het om de openbare ruimte (dus tussen de 12 en 50 meter) dan
speelt geur een beetje een rol, maar is geluid heel dominant. Dat betekent natuurlijk niet dat je op die plekken kleur niet kunt inzetten, in tegendeel. Alleen heb je
dan simpelweg ook andere opties die veel meer impact kunnen hebben. Door de
zintuigen los te bekijken wordt dit duidelijk.

De rol van zintuigen
Wat een rol speelt is de impact die de verschillende zintuigen
hebben. Je kunt mensen en hun emoties daarmee sturen, je kunt
karakter geven aan een ruimte en mensen al dan niet betrekken.
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3.8 RETAILTECHNOLOGIE

Extra gemak

Nu je weet welk doel communicatie (zowel
via de zintuigen als via instore communicatie)
heeft binnen jouw winkel(concept) kun je nog
beter afwegen of je aan de slag wilt of wilt met
retailtechnologie. Technologie op de winkelvloer vervangt of versterkt immers steeds vaker
instore communicatie en verbindt de diverse
kanalen (lees vooral ook het verhaal van expert
Yolanda Reincke in stap 1). De scheidingslijn
tussen de digitale en de fysieke wereld vervaagt
steeds verder. Consumenten verwachten dan
ook simpelweg dat de fysieke en de digitale
wereld naadloos in elkaar overvloeien.

Boodschappen tijdens de boodschappen
Amerikaans warenhuisketen Macy’s zet in op de
integratie van nieuwe technologie in de winkelervaring, zodat online en offline samenkomen.
Macy’s was één van de eerste retailers die gebruik maakte van iBeacons, piepkleine zendertjes die berichten sturen aan smartphones in de
buurt: relevante productinformatie en exclusieve
kortingen op de juiste tijd en precies de juiste
plek: in de winkel zelf.

Honderdvijftig keer per dag
E-commerce en andere digitale innovaties
hebben het koopgedrag drastisch veranderd
voor met name de ‘digital immigrants’ (iedereen
geboren vóór 1985). Consumenten zijn goed
geïnformeerd en raadplegen voortdurend zowel
online als offline kanalen. We kijken gemiddeld
zowat honderdvijftig keer per dag op onze
smartphone.
B RO N : WH EN D I G I TAL B EC O MES HUMA N,
S T E V E N VAN B ELLEGH EM

B R ON : I B E ACON R E TAI L

Shopping wall
Bilder & De Clercq, een Amsterdamse eetwinkel, heeft in opdracht van Google samen met
startup Yes Tap een interactieve boodschappenmuur ontwikkeld. Bilder & De Clercq verkoopt
veertien gerechten, waarbij de benodigde
ingrediënten in precies de juiste hoeveelheid
worden geleverd. Via de ‘Bilder & De Clercq
Wall’ raak je het gerecht dat je wilt hebben
aan. De keuze is te zien in het scherm van de
smartphone; met een druk op de knop is besteld
en betaald. Bestellen kan tot 16.00 uur, en vanaf 17.00 uur staan de boodschappen gekoeld
klaar bij het kantoor van Google in Amsterdam.
B R ON : ADF OM AT I E

Voordat je aan de slag gaat met retailtechnologie, is het goed om na te gaan op welke punten
binnen de klantenreis je deze kan toevoegen.
Dat kan ter ondersteuning van de belevenis
zijn (theater maken), om de zelfredzaamheid
en het gemak van de klant te verhogen, om
informatie te geven of aankopen te stimuleren.

Waarde toevoegen met retailtechnologie
Bij Burberry hebben ze het zelf ook over retailtheater binnen hun winkels. En inderdaad,
het merk laat als geen ander zien dat goed luisteren naar de klant en inspelen op de
wensen van die klant echt werkt. De tips van Burberry:
• Kijk door de ogen van de klant naar je winkel. Ofwel van buiten naar binnen.
Wat willen klanten nu echt en hoe kun je daar met je klantenreis op inspelen?
Hoe overstijg je de verwachtingen?

• Je ziet in de spiegel niet alleen jezelf, maar is er meteen een modeshow met het
product te zien en zelfs een video met meer informatie, bijvoorbeeld over hoe het
product is gemaakt. Een slimme manier om technologie in te zetten als
‘stille verkoper’ en zo gebruik te maken van cross- en upsell mogelijkheden.
• Maak gebruik van de informatie/inzichten die tijdens alle contactmomenten in
de klantreis worden verzameld om de juiste keuzes in de bedrijfsvoering goed te
onderbouwen. De klantprofielen zijn voorzien van een ‘live’ contacthistorie. Medewerkers kunnen daar altijd en overal bij.
B RON : LEAD I N G D I GI TAL , GEO RGE WEST ERMA N

”We wilden dat klanten in onze wereld kwamen,
een droomwereld die wij voor klanten gemaakt hebben”,
aldus voormalig CEO Angela Ahrendts.
L A AT J E I NS PI R E R E N DO O R D IT F ILMP JE:
H TTP: //BI T. LY /1 GA 0 PS Q

RETAILTHEATER

• Dialoog met de klant is king. Wees ieder moment benaderbaar zodat je de dialoog
aan kunt gaan met je klant. Dit zorgt voor binding en loyaliteit. De producten bij
Burberry zijn bijvoorbeeld voorzien van een NFC-tag, een chip waarmee je via
je smartphone meteen meer informatie kan opvragen.
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EXPERT AAN HET WOORD

NIEUWE TOOLS VOOR RETAIL

STAP 3

Volgens technologie-expert
voor beleveniscommunicatie
Michel Buchner
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Belevenissen creëren met
technologie
Virtul reality is eigenlijk bedacht als kijkglas
voor de werelden van computergames. Als je
de bril opzet, kijk je in een 3D-ruimte van een
game-omgeving. Sensoren in de bril houden
in de gaten waar je naar kijkt en laten zo het
beeld meebewegen. Zodra virtual reality voor
de grote massa beschikbaar is, zullen er spannende dingen gebeuren. En dat kan sneller
dan we denken, zo heeft Facebook het bedrijf
Oculus VR overgenomen en zijn er veel branches die de mogelijkheden van virtual reality
onderzoeken. Ook als retailer kun je VR zien
als een uniek middel om op een nieuwe manier
contact te maken met je klanten.
Zo kunnen klanten in een keukenwinkel virtueel in hun net samengestelde keuken staan. Of
bij een autodealer alle mogelijkheden van een
nieuwe auto bekijken in de virtuele wereld.
Daar waar veel opties zijn, is virtual reality een
uitstekend middel. Wat je ook steeds vaker ziet,
is dat merken events organiseren, bijvoorbeeld
modeshows of brand events zoals

OP ZIJN VIJFTIENDE GING
MICHEL BUCHNER AAN DE SLAG OP
EN RONDOM HET PODIUM. HIJ ZETTE
DAAR TECHNOLOGIE IN OM MENSEN
TE ENTERTAINEN. ONLANGS STARTTE
HIJ ZIJN BEDRIJF TRANSENSION OM
MET DE TECHNOLOGIE DIE HIJ GEBRUIKTE OM BEZOEKERS EEN MOOIE
TIJD TE BEZORGEN IN VOOR RETAIL
EN MARKETING.

Red Bull Crushed Ice. Met virtual reality kun
je klanten ‘bij het event laten zijn’ alsof ze echt
op de tribune zitten. De mogelijkheden zijn
wat dat betreft oneindig. Zo zullen er virtual
reality winkels komen, een mix van de website
met de producten in een 3D-omgeving die je
als ‘echt’ ervaart.

KIJK OOK EENS NAAR
HTTP ://BIT.LY/1JEP NWS

Creatief gezien zijn de mogelijkheden onbegrensd. Sta niet raar te kijken als een merk
zijn producten in een virtueel luchtkasteel
presenteert, inclusief elfjes waarbij kan worden
afgerekend. Bizar, maar wél realiteit. Alles wat
in een game gecreëerd kan worden, daar kan
jij je klanten ontmoeten.

RETAILTHEATER
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Digitale ervaringen
We zien al meer winkels verschijnen waar
digitale toepassingen naadloos versmelten met
de fysieke winkel. Logisch, de mogelijkheden
zijn eindeloos. Denk aan een Kinect van Xbox
die jouw product voorstelt of een korting aanbiedt, of RFID-toepassingen waarmee klanten
zich identificeren, schermen activeren en hun
digitale ervaringen in de mailbox krijgen. Ook
een technologie als iBeacons waarmee op
allerlei plekken in de winkel via een smartphone interactie met de klant plaatsvindt, een
Oculus Rift die klanten meeneemt in een virtuele
3D-omgeving of een 3D-scanner die bezoekers

met een ‘mini-ik in 3D’ naar huis stuurt, kunnen
deel uit maken van een ‘Phygital’ store.
BRO N: T R E N DW OLV E S & E M E R CE . N L

BE K I JK HET HELLO BANK-F ILMP JE:
H TTP ://BIT.LY/1BZ VQRB

DOSSIER PRESENTATIES OPBOUWEN

b. Frontaal

d. Horizontaal

Om een product beter tot zijn recht te laten
komen, wordt de meest aantrekkelijke kant van
het product getoond.

De horizontale presentatietechniek en blokvorming hanteren we bij voorkeur alleen bij
presentaties met een maximale breedte van
twee meter. Binnen deze breedte ‘leest’ een
klant het schap (van links naar rechts als het
gaat om de westerse wereld). Het schap is dan
in één oogopslag te overzien. Die maximale
breedte voorkomt dat een klant onnodig heen
en weer moet lopen en andere klanten stoort
tijdens het winkelen. We werken altijd van klein
naar groot. Horizontale lijnen zorgen voor een
rustige en gemoedelijke sfeer. Ook laten ze
lange objecten kleiner en breder lijken.

STAP 4

Bijvoorbeeld: shampoo.
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c. Boekgewijs
Om zoveel mogelijk producten op een meter te
kunnen laten zien, zie je slechts de zijkant (bij
kleding de schouders) van het product.
Bijvoorbeeld: boeken.

Bijvoorbeeld: series presenteer je bij voorkeur
horizontaal. Ook producten waarmee je veel
winst maakt, kun je goed (op ooghoogte) horizontaal presenteren.

e. Verticaal

f. Van klein naar groot

Met vooral verticale lijnen creëer je kracht,
hoogte en trots. Wanneer bijvoorbeeld ‘merk’
een belangrijke presentatie-ingang is én je kiest
voor verticaal presenteren, dan zie je veel in
een oogopslag – het complete merkaanbod bijvoorbeeld. Dit geldt vervolgens ook zo voor alle
overige presentatie-ingangen als kleur, vorm et
cetera.

De grootte van de producten en de manier
waarop klanten de presentatie ‘lezen’ bepaalt
de plaats die het product binnen de presentatie
krijgt. Waar staat dan het kleinste product bij
een horizontale presentatie? En waar bij een
verticale presentatie? Bij horizontaal is het antwoord altijd; helemaal links in de presentatie.
Bij een verticale presentatie zijn er meer mogelijkheden, maar meestal zal het kleinste product
zich op ooghoogte bevinden, de middelgrote
producten boven en grotere producten onder.

Bijvoorbeeld: lingerie of kussens.

RETAILTHEATER
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g. V-vormen
De inzet van de V-vorm presentatietechniek
wordt met name toegepast bij boven- en onderkleding die samen boekgewijs gepresenteerd
wordt. De ‘V’ ontstaat wanneer de langste
artikelen in het midden worden gehangen.

WEETJE

Wanneer je verticaal en horizontaal
combineert, creëer je een gemoedelijke
en rustige sfeer binnen je presentatie.
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4.5 MANNEQUINS

De mannequins van tegenwoordig staan symbool voor een attitude, beleving en way of life.
Ze zijn niet leeftijdsgebonden. De keuze voor
afwerking, houding en vorm is hierdoor steeds
vaker maatwerk omdat de keuze naadloos moet
aansluiten bij het concept.
Waar moet je op letten?
De ene mannequin is de andere niet.
Als Chanel haar kleding zou presenteren op
mannequins van Coolcat, haakt de klant af.
Chanel creëert luxe en kwaliteit en gebruikt
hiervoor materialen als leer, chroom, vaak warme donkere kleuren (zoals chocoladebruin) in
het winkelconcept. Ook gestoffeerde en vintage
elementen passen bij de chique uitstraling. Andersom werkt het ook: als je een mannequin helemaal in nepdiamanten zou uitvoeren zou het
bij Dior een chique uitstraling hebben, in een
omgeving als Coolcat wordt het al snel kitsch.
Ook is de lichaamshouding van een mannequin
belangrijk. Dynamisch, casual, elegant, vrouwelijk of mannelijk – wat past bij jouw stijlgroep
en concept?.

4.5.1 Type mannequins
Het aanbod van mannequins is oneindig.
Trends in retail, fashion en design spelen hierin een belangrijke rol. In grote lijnen kunnen
we een aantal type mannequins hanteren:
1 Abstracte mannequin
Deze mannequins zijn ‘leeftijdloos’ door de
abstracte gezichten, vaak zonder pruik of
make-up. Abstract betekent geen of enkele
details in het gezicht van een vorm van
neus ogen en mond. Met een abstracte mannequin kiest de retailer vaak voor een minder
uitgesproken stijlgroep.
2 Gestileerde mannequin
Een gestileerde mannequin heeft een realistisch gezicht zonder make-up met een geboetseerd kapsel. Ze hebben vaak een klassieke
uitstraling.
3 Realistisch mannequin
Een realistische mannequin heeft een ‘echt’
gezicht met een natuurlijke huidskleur en
make-up. Deze mannequins worden gepresenteerd met een pruik die je eventueel
kan wisselen.
Deze mannequins geven als geen ander de
huidige tijdgeest weer en weerspiegelen het
hier en nu in fashion. Realistische mannequins
geven een directe herkenning van de stijlgroep
voor de klant. Doordat de mannequins een uitgesproken uitstraling hebben laten deze mannequins minder ruimte over aan de fantasie.
4 Headless mannequin
Met headless mannequins bedoelen we
de mannequins zonder hoofd.
Met deze mannequins houd je de focus
puur op de geshowde producten.

RETAILTHEATER

Het is voor iedere retailer steeds opnieuw één
van de belangrijkste vragen: hoe laat ik mijn
assortiment zo goed mogelijk zien? Flexibiliteit
is een must en hoewel er tegenwoordig steeds
meer verrassende en aantrekkelijke opties zijn,
blijft de mannequin één voor de hand liggende
manieren van presenteren in mode & lifestyle.
Als je het goed aanpakt is het ook nog steeds
een aansprekende vorm voor alle stijlgroepen.
De doelen van een mannequin zijn simpel: het
goed presenteren van de kleding.
Het gaat over inspireren en verleiden, drempels
verlagen door gekke onverwachte combinaties
te laten zien. Een prettige bijkomstigheid is dat
automatisch cross- en up-selling gestimuleerd
worden.
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RETAILTHEATER, boek én netwerk
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Om van een ‘space’ een ‘place’ te kunnen
maken, moet je vandaag de dag echt meer in
huis hebben dan ‘een beetje weten wat klanten
willen’. De veranderingen in de wereld gaan
zo snel, dat bijhouden bijna een onbegonnen
taak is voor een individu. Het is precies de
reden dat we RetailTheater zijn begonnen. Als
netwerk met professionals kunnen we met de
juiste mensen op de juiste plek wél het verschil
maken voor onze klanten. Een ander voordeel:
we hebben geen gedoe met torenhoge oveheadkosten maar doen gewoon mean en lean
zaken. Waarbij we in de huid van onze klanten
kruipen, we willen weten wat die klant nodig
heeft en koppelen dat aan welke trends en
ontwikkelingen er zijn. Dus niet alleen een leuk
idee bedenken, maar een concept dat klopt van
onze klant tot hun consumenten.

Meer weten, bijvoorbeeld over het project
Clubhuis Univé dat je op deze foto ziet?
Kijk dan snel op Retailtheater.nl

DANK

Allereerst onze wederhelften: Arjan Baanker
voor de eeuwige rust en de scherpe vragen op
het juiste moment. En Erik Gille, communicatiespecialist en structuurbrenger binnen het
team van RetailTheater.
Uiteraard ons grafisch wonder Natasha
Tastachova. Bedankt dat je zelfs na wijziging
drieduizendvijftig niet tegen ons schreeuwde.
De experts die hun kennis met ons wilde delen
en daarmee dit boek extra diepte gaven: Diana
Venneman, Jeanne Dekkers, Yolanda Reincke,
Michel Buchner en Els Zijlstra. Speciale dank
verdient retailer pur sang, Henk Teunissen, als
één van de eersten geloofde hij in ons boek, hij
schreef het inspirerende voorwoord. Emmeken
Elbers van Store3D die ons haar onmisbare
input gaf, erg fijn. De creatieve geesten wiens
ideeën we in dit boek met onze lezers delen
in inspiratiedossiers: Michiel van der Kley en
Rein Reitsma. De bedrijven die ons toestemming gaven hun mooie beelden op te nemen:
Hans Boodt Mannequins, Project EGG, Philips,
Trendwolves, Van der Vliet & Koers, i29,
Nonnostante Marras, COS en vele anderen.

Het schrijven van zo’n boek is één, het controleren is twee. Anna & Floor Borsboom van
Stylink hebben de boel strak geredigeerd,
docent Nederlands Ester Brama ging er na al
onze wijzigingen nogmaals met een haviksblik
overheen. Mochten er nog fouten instaan, dan
zijn die overigens voor honderd procent onze
schuld. Dan nog Patricia Geatano, die op de
achtergrond haar gestructureerde geest inzette
en ervoor zorgde dat alle links ook daadwerkelijk ergens heengingen. En Thomas van
Straaten stelde een goed onderbouwde Spotifylijst op die een stuk van ons verhaal eigenlijk
veel beter vertelt dan tekst ooit zou kunnen.
Tim Beijer Producties verdient ook een groot
compliment. Wij liepen uit, hij loste het op en
zorgde ervoor dat het boek toch op tijd gedrukt
werd.
En, last but not least: de retailstylisten waar
we binnen Retail Theater mee mogen samenwerken en op kunnen bouwen: Saskia
Hogevonder, Mirjam du Maine (die bovendien
de prachtige illustraties in het boek maakte)
en Nynke Ott. Allemaal zijn ze door het
‘Prikkel de Koopknop-virus’ geraakt. Meer
over deze kanjers lees je op Retailtheater.nl.
We wensen je nogmaals veel inspiratie, kijk-,
doe-, en leesplezier met RetailTheater!
Carin Frijters en Femke Cuijpers
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Het schrijven van dit boek was een bijzondere
klus. Zo werd het boek een stuk dikker dan we
hadden bedacht. Allereerst simpelweg omdat
we teveel inspirerende voorbeelden tegenkwamen om ze niet te delen. Maar daarnaast
ook omdat we, passend binnen de filosofie van
RetailTheater, de behoefte voelden om een
aantal experts aan het woord te laten. Dit boek
is dan ook honderd procent het resultaat van
teamwork binnen een netwerk waar we bijzonder trots op zijn. Een aantal mensen willen we
nog eens extra bedanken:
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Hoe zorg je ervoor dat je klanten trekt én dat ze geld uitgeven? Het
antwoord: beleving. In RetailTheater leer je in handige stappen hoe
je theater kunt maken in je winkel. En hoe je daarmee van een gewone
ruimte een plek maakt waar mensen graag komen en kopen. Je leert
zintuigen prikkelen zodat je mensen kunt laten versnellen en vertragen tijdens hun klantreis én we leggen uit hoe je flexibele, opvallende
en verrassende presentaties bouwt die werken. Om te eindigen
met handige checklists, tips & tricks.
RetailTheater is een boek waarmee je zelf aan de slag kunt én staat vol
inspiratie. Een must read voor retailers, formule- en marketingmanagers, fabrikanten, shoppermarketeers, ontwerpers, visual merchandisers,
stylisten, winkelbouwers en iedereen met een passie voor retail.
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IN VIER STAPPEN
NAAR MEER BELEVING OP DE WINKELVLOER

Over de auteurs

DIT BOEK IS ENORM OMNICHANNEL, CHECK RETAILTHEATER.NL
EN DOWNLOAD LAYAR VOOR VEEL EXTRA’S.

Carin Frijters en Femke Cuijpers

Retailexpert Carin Frijters schreef hiervoor Prikkel de Koopknop, dé
retailbijbel van Nederland en Femke Cuijpers is communicatie-expert
in retail, die twee weten waar ze het over hebben. Dus grijp die kans
en zorg ervoor dat jij een retailconcept hebt dat opvalt!

70 tot 80% van

de aankoopbeslissingen vindt
plaats op de winkelvloer

RETAIL
THEATER
Het praktische vervolg
op Prikkel de Koopknop

Carin Frijters
Femke Cuijpers

HET OMNICHANNEL RETAILBOEK

