
ns initiatief is geboren uit vra-

gen vanuit de handel”, zegt Hitbox’

managing-director Arwin Touw in

een reactie. “Er zijn momenteel

veel ‘zwevende winkeliers’ en win-

keliers die gedwongen worden contracten af te

sluiten, maar dat niet willen”, aldus Touw.

“Omdat niemand op ontevreden mensen zit te

wachten, wordt dit een geheel vrije formule,

waarbij de detaillist geen contracten dient te

ondertekenen met betrekking tot bijvoorbeeld

afnameverplichtingen. Ook willen we geen

verplichte schappenplannen invoeren. Je moet

het meer zien als een grootschalige inkoop-

organisatie. De ondernemer is en blijft de baas.

Hij weet namelijk als geen ander wat hij wel en

niet in zijn winkel kan verkopen. Hij krijgt

marketing- en salessupport vanuit onze Hitbox-

organisatie wanneer hij daar behoefte aan heeft.

De ondernemer is zelfs vrij om onder eigen

naam te blijven draaien, maar het maakt hem

natuurlijk sterker om te kiezen voor uniformiteit.

Wanneer de ondernemer gebruik gaat maken

van de naam Hitbox, zijn hier geen extreme

investeringen voor nodig. In vele gevallen zal het

gaan om ‘de naam op de deur’ of een opfrissing

van het winkelinterieur. We hebben een partner-

ship gesloten met een gerenommeerd interieur-

bouwbedrijf, dat tegen lage kosten tailor-made

aanpassingen kan verrichten.”

Samen sterk
De Hitbox-formule gaat uit van het ‘samen

sterk’-principe. “Door in grote aantallen in te

kopen, kunnen we onze klanten staffelkortingen

geven. Daarnaast bieden wij recht van retour op

vele producten, pos-materiaal, salessupport en

marketingondersteuning, zoals gezamenlijke

(landelijke) acties. Die marketinginspanningen

zijn natuurlijk mede afhankelijk van hoe groot

de groep wordt en hoeveel omzet er gegenereerd

wordt. Maar voor 25 winkeliers kun je al een

huis-aan-huisblad verspreiden. Op dit moment

zijn er al ruim 20 retailers geïnteresseerd in de

formule, en ik word er dagelijks over gebeld. Ik

mik dan ook op een 50- à 60-tal, maar misschien

worden het er wel 100 of 150.” Maar hoe groter

het aantal deelnemers, hoe groter het voorraad-

risico. Touw denkt echter niet dat hij met zijn

plan grote financiële risico’s neemt. “Om te

beginnen hebben wij twee partners die garant

staan: een bank en een debiteurenfinancier. Het

debiteurenrisico is dus afgedekt. Bij ons geldt

echt ‘hoe meer we verkopen, des te meer geld we

verdienen’. Wij zullen de Top 100-singles en

–albums plus de verzamelaars uit voorraad

leveren, aangevuld met 1500 à 2000 goedlopende

backcatalogusitems. Breedteorders bestellen we

1-op-1 door bij de maatschappijen. Dat zullen

wij dagelijks doen. We hebben nu al zo’n 350

klanten, dus we hebben daar wel ervaring mee.

Overigens heb ik de industrie niet van tevoren

over mijn plannen gepolst. Iedereen heeft dan

zijn mening klaar, en ik wil liever mijn eigen

koers varen.”

Hitbox Retail Support
Ondernemers die aan de nieuwe formule deel-

nemen zullen gebruikmaken van het winkelauto-

matiseringsprogramma Hitbox Retail Support

(HRS). Dit programma heeft een kassa- en

bestelfunctie, kan het voorraadbeheer verzorgen,

is in staat klantenbestellingen op naam te doen,

draait prijsstickers uit en voorziet de ondernemer

van een centrale database van alle audio- en

video-/dvd-maatschappijen. “We zijn inmiddels

al in gesprek met vele ondernemers die momen-

teel in een ontevreden situatie zitten of gewoon-

weg wat meer service of begeleiding willen. Zij

geven dan ook aan een zeer spoedige implemen-

tatie te willen. Onze organisatie is daar in

principe klaar voor. De verwachting is dat HRS

binnen twee maanden operationeel is. Op dat

moment kunnen we ook starten met de winkel-

formule. Dat kan, omdat het zo’n flexibel

systeem is. De winkeliers blijven gewoon doen

wat ze nu ook al doen. Het is onze doelstelling

ondernemers tevreden te maken en te houden,

zodat ze trouw worden aan Hitbox. Daarom

hebben we een kortingsstaffel ingebouwd, die

wordt gerelateerd aan de gerealiseerde omzet:

hoe trouwer de winkelier, hoe hoger zijn

korting”, aldus Touw.
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In een snel veranderende markt proberen diverse partijen een deel van de taart
voor zich op te eisen. Zo ook Hitbox. Deze groothandel kondigde al eerder aan
een eigen winkelautomatiseringsprogramma te gaan introduceren, en maakt nu
ook bekend dit te zullen koppelen aan een eigen winkelformule. Een plan dat de
potentie heeft om, naast Free Record Shop en de Rigu-formules, uit te groeien
tot de derde entertainmentketen van Nederland.

“Hoe trouwer de winkelier, 
hoe hoger zijn korting”

Hitbox Entertainment begint eigen winkelformule

Door Werner Schlosser

Arwin Touw: “Ik heb de industrie niet van tevoren over mijn

plannen gepolst. Ik wil liever mijn eigen koers varen.”
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