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■ VOORBESCHOUWING

Retail Event Nederland
De nieuwe vakbeurs Retail Event Nederland, die 27 en 28 maart plaatsvindt, staat in het teken van innovatie. De nieuwe vakbeurs richt zich 
vooral op retailers met een fysiek winkelkanaal. Het accent ligt op de laatste ontwikkelingen op het gebied van winkelinrichting, service, 
beleving, shopper marketing, logistiek, betalingsverkeer en winkelautomatisering. Ook oplossingen op het vlak van omnichannel retailing 
komen aan bod. Een selectie uit het beurs- en seminarprogramma. 

DOOR: WERNER SCHLÖSSER

I 
T-organisatie Centric heeft soft-
ware ontwikkeld waarmee 
retailers de shopping experience 

in hun winkel kunnen verbeteren. 
Het programma StoreWorld inPosition 
kan worden geïnstalleerd op smart-
phones, tablets en touchscreens. Met 
deze mobiele oplossing kunnen 
verkoopmedewerkers de service 
verhogen door het verkoopproces 
van A tot Z persoonlijk met de klant 
te doorlopen: van het geven van 
productinformatie tot de bestelling 
of betaling van een artikel. Voor de 
klant is het daarbij prettig dat de 
informatie naar hem toe komt in 
plaats van andersom. De uitwisse-
ling kan dus op elke willekeurige 

Digital Media Scan 
optimaliseert communicatie

App integreert 
fysiek en online 
winkelbezoek

B 
ehalve op individueel niveau 
kunnen retailers ook op 
winkelcentrumniveau door 

technologie ondersteund worden. 
Daartoe heeft vastgoedbelegger 
Wereldhave voor al zijn Nederlandse 
winkelcentra een consumenten-app 
ontwikkeld, waarin social media, 
virtuele beleving en op locatie 
gebaseerde dagelijkse aanbiedingen 
gecombineerd zijn. Door links met de 
websites van de winkelcentra en 
ondernemers wordt gestreefd naar 
integratie van een fysiek bezoek aan 
een winkelcentrum met online 
media. Wereldhave ziet de ontwik-
kelingen van online shopping als 
een kans en is van mening dat 
winkelcentra in samenwerking met 
hun winkeliers zich hierdoor sterker 
kunnen profileren, gemakkelijker 
met consumenten in contact kunnen 
komen en daarmee hun verzorgings-
gebied kunnen uitbreiden.

I 
nformatie-, analyse- en marke-
tingbedrijf Experian ontving 
afgelopen november de ING Retail 

Jaarprijs voor het Beste Retail Excel-
lence-idee voor de Digital Media 
Scan. Hiermee kunnen retailers 
gedetailleerd advies krijgen over de 
beste besteding van hun media-
budget. Experian geeft deze tips op 
basis van (klantenkaart)gegevens 
(postcode en huisnummer) van de 

bestaande klanten van de deel-
nemende retailers. Deze worden 
vergeleken met de eigen database, 
waarin – op basis van dezelfde 
indeling – consumentendata verza-
meld is. Deze vergelijking levert 
adviezen op over hoe retailers de 
consument het best kan bereiken: 
via welke (social) media, waaronder 
Twitter, Facebook, banners, (digitale) 
nieuwsbrieven, radio/televisie en 
papieren folders. “Behalve een 
globale basisindicatie is ook diep-
gaander onderzoek mogelijk”, geeft 
sales director Jan Louwris aan. 
Experian beperkt zich daarbij tot 
inventarisatie en analyse. “De 
uitvoering kan de winkelier naar 
eigen inzicht zelf doen of uitbeste-
den aan welke partij hij maar wil.”

Mobiele oplossing 
maakt service flexibel

plek in de winkel plaatsvinden. 
Dankzij de integratie met centrale 
back end-oplossingen als ERP, CRM, 
PIM en e-commerce en de draadloze 
pinkoppeling is ‘nee verkopen’ er 
volgens Centric niet meer bij en 
hoeft de klant niet meer in de rij 
voor de kassa te staan.
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Onderzoek: wat vindt consument 
van technische innovaties? 

T
echnologische innovaties zijn 
de detailhandel ingrijpend aan 
het veranderen. Maar zit de 

consument wel op al die technologi-
sche snufjes te wachten? Wat ver-
wacht de consument van de nieuwe 
trends en toepassingen? In welke 
mate zal hij er gebruik van maken? 
Welke innovaties zijn volgens de 
consument een hype en welke 
zullen een langer leven beschoren 
zijn? Dat zijn enkele van de vragen 
waarop onderzoeksbureau Q&A 
Research & Consultancy tijdens het 

Retail Event Nederland een antwoord 
zal geven. Dit is gebaseerd op een 
grootschalig onderzoek onder Neder-
landse shoppers.

H
oe logisch het ook lijkt, gastvrij 
gedrag is binnen Nederlandse 
bedrijven geen vanzelfspre-

kendheid. Internationaal gezien 
scoort ons land zelfs laag. Het is dus 
niet moeilijk om op dit gebied boven 

het maaiveld uit te steken. Het 
Gastvrijheidsgilde, een vereniging 
die zich richt op naar schatting 
vijftigduizend horecamedewerkers 
die zich beroepsmatig bezighouden 
om het de gasten naar hun zin te 
maken, claimt dat professionele 
gastvrijheid zorgt voor meer omzet. 
Dit komt doordat klantgericht gedrag 
bijdraagt aan gemotiveerde mede-
werkers, een beter imago en hogere 
klanttevredenheid. Maar hoe onder-
scheid je je in gastvriendelijkheid en 
wat kost het? Hierover wordt ingegaan 
op het seminar ‘Gastvrijheid loont’.

Meer euro’s door gastvrijheid

Geur = omzet+

D 
at geuren de verkoop zouden 
verhogen, werd lange tijd als 
mythe afgedaan. Inmiddels 

weten we beter. Mits goed toegepast 
stimuleren geuren in de winkel de 
beleving van de klant, wat aantoon-
baar effect heeft op het bestedings-
gedrag. Er is zelfs een discipline 
ontstaan die zich met ‘geurmarke-
ting’ bezighoudt. Het Scent Marketing 
Institute geeft op Retail Event Neder-
land een presentatie over geuren op 
de winkelvloer. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden wordt aangege-
ven wat redenen kunnen zijn om als 
retailorganisatie of merkformule wel 
of niet met het implementeren van 
geur in winkels te starten. Hoe dit 
het beste kan gebeuren en, niet 
onbelangrijk, welk rendement het 
oplevert. Dat laatste blijkt namelijk 
goed meetbaar te zijn. Een seminar 
om ogen, oren én neus bij open te 
houden.

Hoe kom je tot 
aantrekkelijk winkelgebied? 

H 
et is een algehele tendens in 
de (commerciële) samenleving 
dat de consument centraal 

komt te staan, in plaats van de 
producent. De consument is immers 
degene die het uiteindelijke succes 
van een product of dienst bepaalt. 
Voor winkels en winkelgebieden is 
dit niet anders. Daarom is het van 
groot belang om ook bij de (her)
ontwikkeling van gebieden met een 
retailbestemming de wensen en 
behoeften van de bezoekers en 
klanten centraal te stellen. Zoals 
bekend wordt de consument steeds 

kritischer, dus het is belangrijk om 
al in een vroeg stadium te inventari-
seren wat de eisen en verwachtin-
gen van de klant zijn. Door die 
informatie te koppelen aan de 
wensen van de ondernemers, kan 
een winkelgebied ‘op maat’ beter 
ontwikkeld worden. Hierdoor ont-
staat een winkelgebied dat attractief 
is voor de shopper en daardoor ook 
voor nieuwe huurders. In het semi-
nar ‘Consumentgericht (her)ontwik-
kelen’ gaat Majolee Retail Vastgoed 
Advies dieper op deze materie in.

 RETAIL EVENT   
 NEDERLAND
Doelgroep: Retailprofessionals, 
uiteenlopend van grootwinkelbedrijven, 
retailorganisaties en zelfstandig detail-
listen uit zowel food- als non-food retail.
Datum: 27 en 28 maart
Locatie: Expo Houten
Toegang: Kosteloos, na registratie op 
retaileventnederland.nlSe
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