
Nieuws: VanLeest introduceert nieuwe winkeluitstraling 

 

Entertainmentketen vanLeest (onderdeel van Free Record Shop 

Holding) krijgt een nieuwe winkeluitstraling en winkelsigning. 

De door reclamebureau KEGA | group ontwikkelde huisstijl wordt 

in oktober geïntroduceerd. Geert Kievits, marketingmanager 

vanLeest, zegt in een toelichting: “We hebben gekeken naar 

onze instorecommunicatie, zoals de winkelrouting, signings, 

dividercards en schapstroken, en kwamen tot de conclusie dat 

die overzichtelijker en eenduidiger kan. In de loop van 

oktober worden de aanpassingen in alle winkels aangebracht. In 

een later stadium volgt de rest van de communicatie, zoals het 

briefpapier, visitekaartjes en de tasjes.” 

 

Onderdeel van de nieuwe uitstraling is het bijplaatsen van 

nieuwe modules, zoals de eerder aangekondigde gamemodule. “Dit 

is een vier meter brede wandmodule waarin soft- en hardware 

voor alle gameplatforms komt. Bijna alle producten worden 

‘gefacet’ (met de voorkant naar voren geplaatst, WS). Wij 

hebben de ervaring dat producten die op deze manier 

gepresenteerd worden, betere omzetten opleveren. Daarnaast 

komt er een aantal nieuwe, actiematige campagnezuilen in de 

winkels, waarmee een deel van de backcatalogus in steeds 

wisselende actiemodules wordt gepresenteerd, in plaats van in 

de traditionele bladerbakken.” Kievits geeft desgevraagd aan 

dat deze wijze van presenteren niet ten koste zal gaan van de 

hoeveelheid door vanLeest gevoerde producten. “We kiezen 

hiermee niet voor minder product, maar voor een andere wijze 

van presenteren. Met de nieuwe modules gaan we actievormen die 

we al kenden, nog beter profileren om een hoger rendement te 

halen. Ons specialisme op het gebied van muziek en film zal 

hier niet onder lijden.” 

 

VanLeest wil met de aanpassingen in haar uitstraling een 

aantal ‘kernwaarden’ oproepen bij consumenten. “We willen dat 

het vertrouwen in ons personeel en assortiment wordt 

versterkt. Er moet een zekere rust van uitgaan, zodat winkelen 

bij vanLeest een aangename bezigheid blijft en het moet ons 

specialisme op film- en muziekgebied onderstrepen”, aldus 

Kievits. 

 

De marketingmanager noemt het feit dat vanLeest vanaf 1 

oktober in alle filialen games gaat verkopen ‘onze eerste 

volwaardige stap in de gamemarkt’. Kievits wil niet met zoveel 

woorden uitspreken of de keten ook wil uitgroeien tot 

gamespecialist. “We zullen onze service, kwaliteit en kennis 

zo snel mogelijk op het niveau van film en muziek brengen, 

maar gaan niet op die groepen inleveren door overhaast een 

inhaalslag te plegen op gamegebied.” 

 

Bij de nieuwe instorecommunicatie is al wel met de toekomst 



rekening gehouden: de nieuwe modules zijn makkelijk 

uitbreidbaar. “In de gamemodule is al rekening gehouden met de 

PS3 en de Wii. Nu de PS3 is uitgesteld, nemen we extra 

voorraad op van de andere platforms.” 


