
Nieuws: Music Store introduceert Music Store Moods & Moments 

 

Twee maanden na de lancering van de Music Store Download 

Service, introduceert Music Store vandaag, dinsdag 7 december, 

een nieuw concept: Music Store Moods & Moments. Hiermee stelt 

de retailketen haar kennis van muziek online ter beschikking. 

Het concept gaat niet zozeer uit van product, maar van 

stemmingen. Music Store stelt op www.musicstore.nl muziek 

samen bij een bepaalde stemming, zoals ‘Sunday Morning’, 

‘Power Tunes’ of ‘Christmas Feelings’, om er dan de consument 

eventueel eigen favorieten aan toe te laten voegen. Het is de 

bedoeling deze selectie continu uit te breiden op basis van de 

wensen van de consument. 

 

“De Music Store-ondernemers beschikken over een enorme 

hoeveelheid muziekkennis. Het zijn muziekliefhebbers in hart 

en nieren”, aldus Inge Baken, marketingcommunicatiemanager bij 

Rigu Sound. “In de winkel adviseren zij de consument al 

dagelijks over muziek die aansluit bij hun wensen. 

Bijvoorbeeld als een klant, die gek is op Norah Jones, muziek 

zoekt die dezelfde sfeer oproept. Of, toepasselijk in deze 

tijd van het jaar, als iemand een kerstcadeau zoekt voor een 

(te) hardwerkende vriend om eens lekker bij te komen aan het 

eind van de dag. Met de Music Store Moods & Moments adviseren 

wij via onze downloaddienst nu ook online welke muziek het 

beste past bij die bepaalde sfeer en dat bijzondere moment. 

Een bijkomend voordeel is dat je zelf wijzigingen kunt 

aanbrengen op de door ons geadviseerde tracklist. Hiermee maak 

je elke Moods & Moments-selectie ook écht helemaal de jouwe.” 

 

Baken verwacht geen gouden bergen, maar ziet het als extra 

dienstverlening. “We willen een totaaloplossing bieden. De 

consument heeft een bepaalde behoefte en wij willen die 

invullen. We moeten meer richting de consument denken en 

kijken naar wat die wil. Dit is nog maar een minimaal begin, 

dat we gigantisch kunnen uitbouwen.” 
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