INDETAIL
INDETAIL

…
(HER)KEN JIJ
JOUW KLANT?
…
CONSUMENTEN
AAN HET WOORD
…
GENDER
MARKETING
…
DE KLANTEN
VAN SUITSUPPLY
…
EEN KIJKJE
OVER DE
SCHUTTING
…
DE KLANT
BEPAALT

HOE
KOOPT
JOUW
KLANT
?

THEMA OVER
DE NIEUWE
CONSUMENT

01/2013

CBW•MITEX MAGAZINE

Klanten gebruiken hun smartphone steeds meer, ook tijdens
het winkelen. In winkels zie je ook steeds meer schermen en
andere toepassingen voorbij komen, zoals bijvoorbeeld de
tweetmirror. Kijk hoe jij hier in jouw winkel gebruik van kunt
maken om je concept nog beter over te brengen!
Direct aan de slag? Kijk voor interessante

www.cbwmitex.nl/mobizzy en
www.cbwmitex.nl/nedap.
retailoplossingen op

INSTORE COMMUNICATIE

Goede instore communicatie navigeert, inspireert, informeert
en activeert. In je winkel kun je de klant onbewust leiden met

Thema: Prikkel de Koopknop

RETAILTECHNOLOGIE

je winkelinrichting, maar bewust kun je ook veel bereiken!
Bij grote ondernemingen is bewegwijzering belangrijk zodat
een klant eenvoudig de weg kan vinden.
LICHT

Een goede belichting kan veel doen voor je winkel en onbewust een positieve klantervaring oproepen. Maar let op:

PRAKTISCHE TIPS OM DIRECT AAN DE SLAG TE GAAN

Prikkel de
koopknop

klanten hebben ook behoefte aan daglicht. Let echter wel
goed op waar je het daglicht binnen laat komen. In de omgeving van de paskamers is geen goed idee. Het weer kan
immers omslaan en een negatief licht op je spiegels werpen.
Zet je klant in de paskamer dus altijd in het beste licht.
Altijd de juiste verlichting voor jouw winkel? Kijk op

www.cbwmitex.nl/luckylight en profiteer van je
ledenvoordeel!
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KLEUR

Kleur kan op een relatief eenvoudige en betaalbare manier
je boodschap versterken. Zo is rood en geel een combinatie
die onbewust versnellend werkt en daarom veel gebruikt
wordt in fastfoodrestaurants om de klantdoorloop te bevorderen. Blauw wordt daarentegen weer geassocieerd met
loyaliteit en vertouwen en de kleur groen staat voor natuur,
vitaliteit en gezondheid. Kijk goed naar het doel van jouw

Retailexpert Carin Frijters weet
precies hoe jij als ondernemer de
juiste snaar kunt raken en schreef er
een boek over: Prikkel de Koopknop.
Deze "koopknop" zit in onze hersenen
en kennen we onder de noemer
Nucleus Accumbens. Dit specifieke
deel in je hersenen kun je stimuleren
om het gedrag van je klanten positief
te beïnvloeden. Ook benieuwd? Een
aantal tips, producten en diensten
waar jij direct zelf mee aan de slag
kunt!

onderneming en stem je kleuren af op je verhaal.

CONSUMENTEN VERANDEREN

De consument is veranderd. En onder de invloed van internet is hij beter geïnformeerd dan ooit. Daardoor komt hij

GELUID

vaak al met 1-0 voorsprong de winkel in. Bevind je daarom

Geluid heeft een grote invloed op de gemoedstoestand van

op dezelfde kanalen als jouw consumenten. Zowel off- als

je klant. Let goed op de akoestiek van je winkel, maar ook

online. Weet wat er speelt en ga de interactie aan. Zorg wel

op het volume, tempo en genre van je muziek. In een meu-

dat je focust en keuzes maakt. Van alles een beetje is niet

belzaak waarbij een langer aankoopproces geldt, zal muziek

effectief. Wat ziet en ervaart de klant? Wat wordt er over

met een hoog tempo je klanten eerder naar buiten drijven.

jouw bedrijf gezegd? Houd dit goed in de gaten en doe er

Langzame, rustige muziek kan de klant "vertragen" zodat hij

wat mee!

langer in de winkel blijft.

Wist je dat Perscentrum Mode en Perscentrum Wonen

Eenvoudige en betaalbare achtergrondmuziek in

verantwoordelijk zijn voor vooraanstaande mode- en

je winkel? Blader door naar pagina 38 of kijk op

woontrends in consumentenmedia zoals Libelle, Telegraaf

www.cbwmitex.nl/tmm

www.perscentrummode.nl
www.perscentrumwonen.nl voor de laatste

Vrouw en Flair? Kijk op
en

trends. Zelf voordelig online en offline adverteren
in consumentenbladen? Kijk dan ook eens op

www.

cbwmitex.nl/landelijkemediagroep

GEUR

75 procent van onze emoties wordt beïnvloed door wat wij
ruiken. Geuren spelen in op oeremoties in onze hersenen en
roepen veel gevoelens en prikkels op. Zorg in ieder geval
dat je winkel fris en comfortabel is. Daarna kun je experimenteren met geur die het koopgedrag van klanten onbe-

De grootste meerwaarde van een stenen winkel ten opzichte

wust positief beïnvloeden. Een positieve geur kan het besef

van online webshops is persoonlijk contact. Verwerk dat

van tijd vervagen, waardoor het winkeltempo afneemt.

in je concept en geef je winkel DNA; een persoonlijkheid.
Reduceer in je winkelinterieur. Zo kun je makkelijk switchen

Carin Frijters is oprichter van CF retail. Het retailadviesbu-

en nieuwe dingen toevoegen. Kies voor een neutraal win-

reau inspireert en bouwt samen met retailers onderschei-

kelontwerp en zet het niet te vol met producten. Je klanten

dende winkelconcepten. Op 26 april 2013 vindt de Master-

zijn juist gebaat bij een voorselectie, zodat ze niet eerst volle

course ‘De winkel als THEATER’ plaats. Prikkel de koopknop is

rekken moeten doorploegen. Creëer een flexibele inrichting

voor ¤ 35 te verkrijgen via http://www.cfretailadvies.nl/shop/

met ruimte voor verrassing.

boekactie. Actie geldig van 29 maart tot en met 29 april 2013.
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JE CONCEPT IS DE BASIS VOOR ALLES

