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Stagflatie 

• Populariteit Recommerce 
 

• Prijsgevoelige consument 
 

• Bewust besteden 
 

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

2000 2005 2010

Index Food omzet

Index Non Food omzet

Index inflatie

Leeftijd als 
factor 

Alleen wonen 
wordt de 

norm 

Ontvolking in 
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http://www.bol.com/nl/verkopenviabol/index.html


Alleen wonen wordt de norm 

• Producten en diensten gericht op 
eenpersoonshuishoudens 
 

• Meer huishoudens biedt kansen voor 
deel van de retail 
 

Leeftijd als 
factor 

Alleen wonen 
wordt de 

norm 

Ontvolking in 
de periferie 

Urbanisatie 

Stagflatie 

http://fetchamsterdam.nl/nl
http://www.youtube.com/watch?v=BQjBrt9LriY&feature=player_embedded


Leeftijd als factor 

• Producten en diensten gericht op 
leeftijdsgroepen 
 

• Leeftijdsgebonden kortingen 
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Ontvolking in de periferie 

• Minder inwoners betekent minder winkels 
 

• Lange termijn ontwikkeling vraagt aandacht 
 

Leeftijd als 
factor 

Alleen wonen 
wordt de 

norm 

Ontvolking in 
de periferie 

Urbanisatie 

Stagflatie 

http://nos.nl/video/304982-huiseigenaren-krimpgebieden-krijgen-hulp.html
http://www.krotofkans.nl/
http://www.wijlimburg.nl/thema/l1mbursgseeconomie/1500-winkels-staan-leeg--60-voetbalvelden-en-20-totaal-en-we-willen-nog-eens-voor-80-voetbalvelden-bijbouwen/14900


Urbanisatie 

 
 
 

• Grote steden worden groter 
• Meer jonge mensen 
• Meer alleenstaanden 
• Meer medelanders 

Leeftijd als 
factor 
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wordt de 
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Urbanisatie 
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http://www.telegraaf.nl/
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Sociale media marketing 

Sociale media 
marketing 

Social 
shopping 

Urgentie 
(weg=weg) 

Korting 
geïnspireerd 

De winkel als 
showroom 

Sociale 
community 
marketing 

Location 
based 

marketing 

• Inspiratie 
 

• Communicatie 
 

• Delen is vermenigvuldigen 

http://twitter.com/


Sociale community marketing 

Sociale media 
marketing 

Social 
shopping 

Urgentie 
(weg=weg) 

Korting 
geïnspireerd 

De winkel als 
showroom 

Sociale 
community 
marketing 

Location 
based 

marketing 

• Interactie tussen klanten over retailer 
 

• Interactie tussen klant en retailer 
 
 
 
 

http://mystarbucksidea.force.com/
http://www.google.com/+1/button/
http://www.facebook.com/nike?sk=app_199633066736410
http://www.fashiolista.com/


De winkel als showroom 

Sociale media 
marketing 

Social 
shopping 

Urgentie 
(weg=weg) 

Korting 
geïnspireerd 

De winkel als 
showroom 

Sociale 
community 
marketing 

Location 
based 

marketing 

• Winkel als podium i.p.v. magazijn 
 

• Belang van inspiratie en informatie 
 
 
 

http://www.youropi.com/nl/londen/winkelen/nike-town-londen-6845
http://www.ikea.com/ms/nl_NL/rooms_ideas/splashplanners.html


Korting geïnspireerd 

Sociale media 
marketing 

Social 
shopping 

Urgentie 
(weg=weg) 

Korting 
geïnspireerd 

De winkel als 
showroom 

Sociale 
community 
marketing 

Location 
based 

marketing 

• Toepassingen voor het makkelijk zoeken 
 

• Korting komt cross-channel 
 

• Meer gericht op tijd en plaats 

http://www.couponcode.nu/


Urgentie: weg=weg 

Sociale media 
marketing 

Social 
shopping 

Urgentie 
(weg=weg) 

Korting 
geïnspireerd 

De winkel als 
showroom 

Sociale 
community 
marketing 

Location 
based 

marketing 

• Beperkte tijd  
 

• Beperkte aantallen 
 

• Hurry up marketing  
 

• Unieke items 
 

• Unieke locaties 
 
 

http://www.sprmrkt.nl/
http://www.wateraid.org/uk/about_us/newsroom/9789.asp
http://www.opstations.nl/


Social shopping 
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• Belonen voor werven nieuwe klanten 
 

• Advies van bekenden 
 

• Shoppen nooit meer alleen 
 
 

http://www.gotryiton.com/
http://vimeo.com/28710013
http://www.wehkamp.nl/
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• Op basis van locatie: 
 

• Kortingen  
• Informatie 

 
• QR Codes, IntraSonics, alles mobiel 

http://www.intrasonics.com/
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Cross-channel oriënteren 

• Start zoekproces via internet 
 

• Vergelijken gebeurt cross-channel 
 

• Met mobiel is internet overal 
 
 

Cross-channel 
oriënteren 

Winkel 
reviews 

Product 
reviews 

Broekzak 
marketing 

Klant kiest en 
beslist 

http://www.buzzar.net/
http://www.google.com/mobile/goggles/
http://www.youtube.com/watch?v=8KFjlpnMhmw&feature=player_embedded
https://www.ep.nl/ep_winkel_app


Winkel reviews 

• Belang van winkel reviews  
 

• Zelf verzamelen van winkel reviews  
 

• Het plaatsen ervan op onafhankelijke sites 
 

• Geef de klant zijn mening 
 

Cross-channel 
oriënteren 

Winkel 
reviews 

Product 
reviews 

Broekzak 
marketing 

Klant kiest en 
beslist 

https://foursquare.com/
http://www.wugly.nl/app/
http://www.tripadvisor.com/
http://itunes.apple.com/nl/app/yelp/id284910350?mt=8


Product reviews 

• Belang van product reviews  
 

• Consument als expert 
 

• Zelf verzamelen en plaatsen van reviews  
 

Cross-channel 
oriënteren 

Winkel 
reviews 

Product 
reviews 

Broekzak 
marketing 

Klant kiest en 
beslist 

http://www.mediamarkt.nl/mcs/special/geef-uw-mening,10101,.html
http://forum.hornbach.de/forum/index.php?guestlanguageid=2
http://www.google.com/prdhp


Broekzak marketing 

• Benaderen van klanten op locatie 
 

• Op locatie meer informatie zoeken 
 

• Mobiel als informatiebron 
 

Cross-channel 
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reviews 

Product 
reviews 

Broekzak 
marketing 

Klant kiest en 
beslist 

http://itunes.apple.com/nl/app/wugly/id465920732?mt=8
http://www.google.com/prdhp


Klant kiest en beslist 

Cross-channel 
oriënteren 

Winkel 
reviews 

Product 
reviews 

Broekzak 
marketing 

Klant kiest en 
beslist 

• Mobiliseren van andere gebruikers 
 

• Belonen voor aandragen nieuwe klanten 
 

• Klanten mee laten beslissen 
 

• Samen kopen voor  betere deal 
 
 

http://www.groupon.nl/
http://www.otto.nl/special/shopwithyourfriends?_s_icmp=A4&cmp=Serpads
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Offline goes online 

Offline goes 
online 

www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Combinatie laat omzet stijgen  
 

• Kopen als winkels dicht zijn 
 

• Meer aanwezig, minder meters 

http://www.jeanscentre.nl/?gclid=CPfbosep3qsCFcVH3god50ERRg


Www met ons mee 

Offline goes 
online 

Www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Winkels gaan samen online 
 
• Winkelgebieden gaan samen online  

 
• Retailers stellen web shop beschikbaar aan 

derden 

http://www.9straatjesonline.com/
http://www.fleurop.nl/over/fleurop.html
http://www.topshoe.nl/


Online goes Offline 

Offline goes 
online 

Www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Fysieke zichtbaarheid online spelers 
 

• Cross channel  
 

• Instore online kopen  
 
 



24 uur per dag 

Offline goes 
online 

Www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Winkelen wanneer het uitkomt 
 

• Afhalen wanneer het uitkomt 
 

• Aanwezig wanneer relevant 

http://www.bol.com/nl/index.html?Referrer=ADVNLGOO0020030000bsl
http://www.shop24cstore.com/


Mobiel internet 

Offline goes 
online 

Www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Functionaliteit en content afstemmen op device 
 

• Mobiel browsen 
 

• App’s indien nodig 
 
 
 

http://nikeid.nike.com/m/
http://m.bol.com/?Referrer=ADVNLMOB098003TLBOL
http://m.hm.com/nl/mobilev2/home__mobileStart.nhtml?persist=true
http://m.desmulpot.nl/


Sociaal winkelen 

Offline goes 
online 

Www met 
ons mee 

Online goes 
offline 

24 uur per 
dag 

Mobiel 
internet 

Sociaal 
winkelen 

Shop-in-
shop 

• Sociale media als direct en indirect 
transactiekanaal 
 

• F-commerce 
 

• Facebook of Twitter campagne 
 
 
 
 
 
 

http://www.faboshop.nl/facebook-shop
http://twitter.com/


Shop-in-shop 
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Shop-in-
shop 

• Online, Offline, Inline 
 

• Fysiek shop-in-shop 
 

• Online shop-in-shop 
 
 
 
 

http://www.retailactueel.com/874827/vd-krijgt-eigen-ici-paris-xl-shop-in-shop
https://payments.amazon.com/sdui/sdui/index.htm.
http://www.zalando.nl/esprit/
http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/samenwerking-wehkamp-en-pg/
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Nieuwe conversie 

Nieuwe 
conversie 

Mobiel als 
portemonnee 

Snel betalen 

Loyalty • Instore online shoppen 
 

• Longtail instore 
 

• Bestel gewenste kleur en/of maat in de winkel 
 

• Alle omzet telt 
 

http://score.nl/
http://www.allsaints.com/
http://www.wefashion.com/
http://www.houseofshoes.nl/


Mobiel als portemonnee 

Nieuwe 
conversie 

Mobiel als 
portemonnee 

Snel betalen 

Loyalty • Scannen van kortingcoupons 
 

• Loyality card wordt niet meer vergeten 
 

• Snel en veilig afrekenen 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V7q1jx8mYi8&feature=player_embedded
http://getpunchd.com/
http://www.google.com/wallet/
http://www.rewardloop.com/rewardloop-connect


Snel betalen 

Nieuwe 
conversie 

Mobiel als 
portemonnee 

Snel betalen 

Loyalty • Consument neemt taken over 
 

• Zelf scannen 
 

• Zelf afrekenen 
 

• Scan met je mobiel 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vPZLHysl0yM
http://ahxlelandstraat.nl/zelfscan.html


Loyalty 

Nieuwe 
conversie 

Mobiel als 
portemonnee 

Snel betalen 

Loyalty • Vragen om feedback of reviews 
 

• Meer kennis over klanten 
 

• Klanttevredenheid is geen luxes 

http://www.houseofshoes.nl/
http://www.mediamarkt.nl/
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Bepaal zelf wanneer 

Bepaal zelf 
wanneer 

Stel je eigen 
product 
samen 

Persoonlijke 
aandacht 

Winkel op de 
doelgroep 
afgestemd 

Winkelen is 
een belevenis 

• Bepaal wanneer en waar 
 

• Click & Collect 
 

• Click & Deliver 
 
 

 

http://webwinkel.ah.nl/process?action=albert_noscript.check_postalcode&postalcode=3581KL
http://www.bestbuy.com/site/index.jsp


Stel je eigen product samen 

• Individuele producten en diensten 
 

• Consument als producent 
 
 
 
 
 

Bepaal zelf 
wanneer 

Stel je eigen 
product 
samen 

Persoonlijke 
aandacht 

Winkel op de 
doelgroep 
afgestemd 

Winkelen is 
een belevenis 

http://www.converse.com/
http://www.pickwick.nl/dutchteablend/
http://www.lemonbow-swimwear.com/
http://www.bemz.com/


Persoonlijke aandacht 

• Service georiënteerde consument  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepaal zelf 
wanneer 

Stel je eigen 
product 
samen 

Persoonlijke 
aandacht 

Winkel op de 
doelgroep 
afgestemd 

Winkelen is 
een belevenis 

http://twitter.com/
http://www.shirtbyhand.nl/
http://uk.westfield.com/london/services/fashion/personal-shopper


Winkel op de doelgroep afgestemd 

• Producten en diensten voor doelgroepen 
 
 
 
 

Bepaal zelf 
wanneer 

Stel je eigen 
product 
samen 

Persoonlijke 
aandacht 

Winkel op de 
doelgroep 
afgestemd 

Winkelen is 
een belevenis 

http://www.ikea.com/nl/
http://www.youtube.com/watch?v=DUEc7MtyqN4
http://www.jacobcohen.it/
http://www.citizenm.com/


Winkelen is een belevenis 

• Belevenis 
 

• Service 
 

• Verlenging verblijfsduur 
 
 
 
 
 
 
 

Bepaal zelf 
wanneer 

Stel je eigen 
product 
samen 

Persoonlijke 
aandacht 

Winkel op de 
doelgroep 
afgestemd 

Winkelen is 
een belevenis 

http://vimeo.com/10720828
http://www.youtube.com/watch?v=aJ4BK_pw0R8
http://www.apple.com/retail/geniusbar/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NzHcfJ9GDxc


Conclusie 

Winkel perspectief 
 

• Klantwaarde, niet omzet per m² 
• Geen Merk, Geen Winkel 
• Cross-channel is enige route 
• Klanttevredenheid geen luxe 
• Sterke merken hebben fans 
• Overal relevant voor de klant 

 



Conclusie 

Winkelcentra perspectief 
 
• Winkelgebieden, word een Merk! 

 
• Binnenstad 

• Grote steden gaan groeien 
• Experience, show rooms, recreatie 

• Middenstad 
• Winkelmeters gaan verdwijnen 
• Boodschappen, click & collect 

• Buitenstad 
• Experience, click & collect 


