Carin Frijters, auteur van het boek ‘Prikkel de Koopknop’

Prikkelen van zintuigen
als verkooptool
Retailadviseur Carin Frijters is inmiddels een vertrouwde
naam in Mobilia. In samenwerking met de redactie bezoekt zij winkellocaties in de woonbranche. Nog dit najaar
publiceert zij haar eerste boek, getiteld ‘Prikkel de Koopknop’-Kansen voor het fysieke winkelspel in 2020-. Hierin
maakt zij duidelijk hoe het aangenaam prikkelen van alle
zintuigen verkoopbevorderend werkt.

In haar boek neemt Frijters de lezers mee op een ‘klantenreis’. Via onze zintuigen legt zij uit welke maatregelen er genomen kunnen worden om de winkel aantrekkelijker te maken. Van narrowcasting en smartphones tot verlichting en
muziek, alle factoren die kunnen bijdragen aan een prettige
en verkoopstimulerende winkelomgeving, komen aan bod
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in het 300 pagina’s tellende boek, dat rijkelijk is geïllustreerd
met aansprekende voorbeelden die Frijters tijdens haar bezoeken aan winkels in binnen- en buitenland opdeed.
Waarom heb je dit boek geschreven?
Frijters: “Omdat ik vind dat er nog steeds te weinig retailers
zich bewust zijn van hun rol als inspirator voor consumenten. Dat de consument verleid wil worden tot een aankoop
en dat de winkelinrichting dit moet stimuleren. Was het voorheen gebruikelijk om eens in de zeven jaar het winkelinterieur onder handen te nemen, tegenwoordig volstaat een
winkelconcept hooguit drie jaar. Dat komt niet alleen omdat
er technologisch steeds weer nieuwe mogelijkheden zijn in
oriëntatie en presentatie, maar ook omdat de consument
eerder toe is aan inspirerende veranderingen op de winkelvloer.”
We leven in een tijd van teruglopende bestedingen, is overleven niet eerder een thema dan verleiden?
“Het ene hangt juist samen met het andere. Het tij is gekeerd:
vroeger hadden de fabrikanten en de retailers de leidende rol
in het verkoopproces, nu de consument. Daar moeten retailers nog steeds aan wennen, maar die rollen worden nooit
meer teruggedraaid. De huidige consument wil constant interactie met zijn omgeving, ook met de retailomgeving waar
hij voor kiest. Consumenten geven reviews, beoordelen een
winkel via social media en websites. Het is aan de detaillist
om daar op in te springen, want hij krijgt direct te weten of
hij het goed doet of niet. Daar is echt geen ontkomen meer
aan. In het boek geef ik niet alleen complexe strategieën,
voor het aanpassen van de winkel aan de veranderde consument, die enige voorbereiding en investeringen vragen. Ik
geef ook snelle en handige tips over zaken als licht, geluid en
kleurgebruik die een minimale investering vragen.”
Vertel iets meer over de ‘klantenreis’ uit het boek.
“Ik deel deze reis op in drie delen: de oriëntatie, het daadwerkelijke bezoek aan de winkel en de interactie met de klant na
het bezoek. De detaillist moet altijd oprecht geïnteresseerd
zijn in de klant en zich afvragen: waarom komt hij naar mijn
winkel? Waarom blijft de consument langer of korter in mijn
winkel dan in andere winkels? Wat willen consumenten zien,
horen, ruiken en voelen zodat ze langer blijven en de retailer
een grotere kans heeft om te verleiden? En na het bezoek
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contact houden via social media of op een andere manier
om feedback te krijgen wat goed overkomt en wat niet. Ieder deel van de reis vereist een andere inspanning, maar wat
de drie delen verbindt is het centraal stellen van de klant en
de kans op herhaling van positief face to face contact in de
fysieke winkel zien te verhogen.”
Je stelt ook dat de consument van nu voortdurend op zoek
is naar nieuwe prikkels en dat men een steeds kortere aandachtsboog heeft. Het winkelinterieur moet daar dus ook
op inspelen?
“Inderdaad. Ik onderscheid verschillende functies van het interieur bij het verleiden. Inspiratie betekent er achter komen
wat de klant beweegt, waar wordt de consument op een
positieve manier door geraakt? Styling is de basis van de
winkel: het ontwerp, de indeling, het vlekkenplan, de looproute. De afwisseling van rust en reuring om zo de klant te
prikkelen en te verrassen. Merchandising betekent het spel
met de goederen zelf: hoe combineer je artikelen die men
verwacht of juist niet verwacht? Denk ook aan events: organiseer vaker iets in de winkel, een feestje, een themamiddag
of een workshop. Een winkel moet een ontmoetingsplek
zijn voor gelijkgestemde geesten, een plek waar men graag
komt. Een winkel moet een community gevoel oproepen: dit
is een plek met mensen en spullen waartussen ik mij thuis
voel, waar ik bij voorkeur mijn aankopen doe. Ga mee in de
snelheid van de hedendaagse consument. Door de producten aan te bieden waarvan je weet dat die gewild zijn op dit
moment. Dus moet je sneller wisselen van assortiment en
van presentatie, en een mix maken van producten met een
hoge en een lage aankoopfrequentie. Accessoires naast
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meubelen, vloeren of gordijnen. Houd de aandacht vast.”
Nog even over de zintuigelijke beleving in de winkel, je laat
in het boek diverse experts aan het woord. Wie zijn deze
personen?
“Bijvoorbeeld, Jella Segers, marketing directeur bij Philips
Retail Lighting, over de invloed van verlichting op koopgedrag. Roeland Dietvorst, een neuro expert die vertelt over de
koopknop in onze hersenen die we zelf niet bewust aan en
uit kunnen zetten en die van buitenaf aan kan worden gezet
onder invloed van de juiste zintuigelijke stimuli. Ik loop nu 25
jaar mee in het vak als retailadviseur en ik zie de worsteling
bij de retailer: hoe bereik ik mijn klant? Met dit boek wil ik
mijn kennis delen op een praktische, toegankelijke manier.
Als een soort kookboek. Ik streef met dit boek naar begrip
voor een coherente beleving van de zintuigen in een winkelomgeving. Het is een boek voor iedereen die passie heeft
voor het retailvak, zowel landelijke retailers als MKB’ers.”
Tot slot, heb je nog een concreet uitgangspunt bij het aantrekkelijk inrichten van een winkel?
“Probeer niet teveel tegelijk te willen vertellen in een winkel.
Wissel impulsmomenten met showmomenten af in de routing en let op de balans tussen rust en spektakel. Vraag je
altijd af: is de winkel een plek waar ik mij echt thuisvoel? Dan
is de kans groot dat de klanten die je in de winkel wilt hebben dit ook zullen doen.”
Prikkel de Koopknop (Kansen voor het fysieke winkelspel in
2020) is te bestellen via www.cfretail.nl. Mobilialezers ontvangen een korting en betalen slechts 34,- euro.
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