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In een vorige column beloofde ik een initiatief te presenteren dat zichzelf 

omschrijft als ‘een retailoplossing om onlinecontent in de fysieke winkel te 

krijgen’. De omgekeerde wereld, hoor ik u denken, maar misschien is dit 
wel juist de toekomst. In ieder geval een businessmodel dat een kans 

gegund moet worden… 
 

In de entertainmentbranche, waar dit initiatief uit voortkomt, is al eerder 
door fysieke retailers geprobeerd een graantje mee te pikken van de 

digitale geldstromen. Begin deze eeuw, vlak na de sluiting van het illegale 
Napster, zette Free Record Shop ‘brandzuilen’ in enkele testwinkels. 

Consumenten konden daarmee in een onlinedatabase liedjes uitzoeken en 
die ter plekke op cd (laten) branden. De test flopte echter en de systemen 

werden weer ontmanteld. Het is maar de vraag of een dergelijk model in 
een later stadium wel gelukt zou zijn, want consumenten krijgen liever 

een voorselectie aangeboden dan los te gaan op een niet te overziene 
hoeveelheid muziek, maar het was een dappere poging. 

 

Een ander, wel succesvol voorbeeld zijn fysieke cadeaukaarten, die ook in 
webshops verzilverd kunnen worden. Denk – in het geval van 

entertainment – bijvoorbeeld aan giftcards als de Nationale 
EntertainmentCard, of die van bol.com. Het succes van deze kaarten lijkt 

erin te liggen, dat consumenten ondanks de huidige trend van offline naar 
online, nog steeds iets in hun handen willen hebben. Op dat fenomeen 

borduurt dit binnenkort te lanceren nieuwe initiatief voort. 
QINQO is de naam; een nieuwe onderneming van een aantal mensen dat 

al vele jaren in de gamebranche actief is. Met hun nieuwe bedrijf willen zij 
totaalleverancier van entertainmentkaarten worden voor retailers. Het 

grote verschil met bestaande kaarten is, dat deze niet verwijzen naar 
eigen winkels of producten, maar naar die van derden. 

 
Zoals de meeste giftcards bevatten de kaarten die QINQO aanbiedt een 

code, die pas bij het afrekenen geactiveerd wordt en toegang geeft tot 

specifieke onlinecontent. Daarin wijkt dit concept wel af: je koopt er niet 
zoiets generieks mee als ‘boeken’, ‘bloemen’ of ‘entertainment’, maar 

toegang tot een bepaald spel of een abonnement op een bepaalde dienst. 
Een ander verschil met het bestaande aanbod is dat QINQO veel aandacht 

zegt te gaan besteden aan de ‘look & feel’ van zijn kaarten, om mensen 
op die manier te verleiden iets meer geld uit te geven. 

 
Bij mijn weten is dit voor Nederland een uniek concept. In de Verenigde 

Staten bestaat wel iets dergelijks: Blackhawk Network. Gefluisterd wordt 
dat dit bedrijf Albert Heijn gaat beleveren, als het komende week met een 

assortiment cadeaukaarten gaat beginnen. Daar doet de Zaandamse 
grootgrutter nu traditioneel nog heel geheimzinnig over, maar binnen een 

week verkoopt AH in ruim 850 filialen tussen de 35 en 40 cadeaukaarten. 
Primera, marktleider in dit segment, voert al het dubbele aantal. Het feit 

http://www.retailactueel.com/index.php/2011/08/24/de-digitale-snelweg-doodlopend


dat gemakswinkels zo groot in deze productgroep stappen, toont de 

potentie ervan wel aan. 
 

De voordelen van giftcards voor winkeliers (bijvoorbeeld op het gebied 

van veiligheid, voorraad en compactheid) zullen iedereen duidelijk zijn. En 
die compactheid is bij QINQO nog schaalbaar ook. Retailers kunnen kiezen 

voor het afnemen van losse kaarten, een display of een complete wand 
met entertainmentkaarten. Ook een ‘stand alone’ verkoopautomaat 

behoort tot de mogelijkheden. De vraag is echter, of kleinere ketens en 
zelfstandige ondernemers de potentie zien en/of in deze tijden durven te 

investeren in een nieuwe productgroep, hoezeer die ook aanschurkt tegen 
hun bestaande. Dat heeft vooral met durf en visie te maken, want QINQO 

heeft zich natuurlijk nog niet bewezen. 
 

Die kans krijgt het het komende halfjaar, als een pilot loopt. En waar kan 
een ‘pilot’ beter worden gedaan dan op Schiphol? Aan ambities geen 

gebrek: als de test goed verloopt en QINQO in Nederland voet aan de 
grond heeft gekregen, wil het zo snel mogelijk uitvliegen naar andere 

landen. 
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