
Nieuws: Music Store-keten moet uiteindelijk uit 300 winkels 

bestaan 

 

Er zijn in Nederland momenteel 155 Music Store-winkels. Het 

bedrijf wil uiteindelijk uitgroeien naar een keten van 300 

shops. Er moet elk jaar een constante groei gerealiseerd 

worden en het is de bedoeling om volgend jaar 15 tot 20 

winkels in de formule op te nemen. Drie jaar geleden is de 

Music Store-formule van start gegaan met 115 winkels, in 2002 

is dat aantal gegroeid naar 125 en weer een jaar later naar 

140. Dat vertelde Paulus van der Vaart, commercieel directeur 

van Rigu Sound, gisteren, toen het bedrijf haar plannen voor 

2005 presenteerde aan toeleveranciers. De jaarpresentatie vond 

plaats in een volle zaal (ongeveer 80 personen) in het Van der 

Valk Hotel in Leusden. Rigu presenteerde de plannen die het 

heeft met de Music Store-formule als het gaat om product, 

marketing, acquisitie en winkelmanagement. 

 

Er gaat volgend jaar een aantal dingen veranderen. Zo wordt 

het voor de consument mogelijk om artikelen thuisgestuurd te 

krijgen. Momenteel is het al wel mogelijk om artikelen online 

te bestellen, maar die moeten dan bij de dichtstbijzijnde 

Music Store worden afgehaald. Vanaf 2005 kunnen ze ook naar 

het thuisadres van de klant worden verstuurd. Verder gaan 

volgens algemeen directeur Rick Guurink de 

marketingactiviteiten veranderen. “In 2005 is productmarketing 

het sleutelwoord. Daarnaast staan de winkelvloer en de 

herkenbaarheid centraal.” Verder wil Music Store een aantal 

nieuwe productgroepen gaan aanbieden. De keten verkoopt 

momenteel al boeken en tickets voor evenementen en wil dat 

assortiment uitbreiden met tijdschriften. Guurink: “Daarnaast 

willen we bijvoorbeeld ook softdrinks en food gaan verkopen, 

eventueel in samenwerking met een partner, en acties doen met 

andere producten.” 

 

Bij Rigu Sound vindt een aantal personeelswijzigingen plaats. 

Zo verandert de functie van Titus Kroon, productmanager new 

media/multimedia, in manager inkoop operations & strategy. De 

functie van Martin Dunweg, momenteel nog productmanager games, 

wordt met de productgroep dvd uitgebreid tot multimedia. 

Richard Postma blijft seniorproductmanager music en het 

bedrijf gaat op zoek naar een nieuwe productmanager new 

business, voor onder meer tickets en convenience goods. 


