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De winkel als theater
Hoe zet je een succesvol retailconcept neer? Retailexpert Carin Frijters,
auteur van ‘Prikkel de koopknop’, begeleidt je in de mastercourse ‘De winkel
als theater’ in zeven lessen bij het neerzetten van een onderscheidend concept. “Denk aan betaalbare oplossingen zodat je de winkel vaker kan veranderen en niet meer één grote investering hoeft te doen”, tipt Carin Frijters
tijdens de les retailstyling.
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Tijdens de les worden er foto’s van winkelconcepten getoond en Frijters’ boek
‘Prikkel de koopknop’ wordt er regelmatig bij gepakt. Alles draait om de klantenreis: de weg die de consument aflegt voor, tijdens en na de koop, zowel in
de winkel als op internet. “Ken je doelgroep en stem alle aspecten daarop af.
Waar loopt de klant, hoe kijkt hij, wat ziet en ervaart hij? Op welke momenten
in de klantenreis maak jij het verschil?” Volgens Frijters mag er minder focus
liggen op de producten. “Mensen kopen geen product maar een functionaliteit of een sfeer. Vraag jezelf af: welke functie wil mijn klant en waar zoekt hij
die? Presenteer op kleur of artikelgroep in plaats van op merk. Paskamers
zijn vaak functioneel, maar kunnen goed dienen als plek voor het uitstallen
van bijverkoop. Ik denk dat er veel winst te halen valt door het inkoopbudget
terug te brengen tot 80 procent en de rest te investeren in retailstyling.”
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Tijdens de mastercourse wordt de winkel ontleed: van het bedenken van een
retailconcept naar de praktische invulling. Tijdens zeven bijeenkomsten (tussen 7 februari en 24 mei) leer je van verschillende retailexperts over de verschillende aspecten van het ontwikkelen van een onderscheidend concept en
het vertalen ervan naar de winkelvloer. Aan bod komen de veranderde consument en zijn koopgedrag, de klantenreis, het retailconcept en vooral ook de
inzet van stimuli als retailtechnologie, instore communicatie, licht, kleur,
geluid en geur. Je krijgt bruikbare tips en tricks en gaat aan de slag met je
eigen case. Aan het eind van de mastercourse geef je een presentatie van
jouw concept. De lessen vinden plaats op verschillende locaties in Nederland
(o.a. Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven). Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.
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Meld je nu aan!

Als je je vóór 1 februari 2014 inschrijft voor de mastercourse, profiteer je als lezer van Textilia van €150,– korting
en betaal je slechts €1.995,– p.p. (excl. btw). De prijs is inclusief het boek ‘Prikkel de koopknop’, digitale handouts van alle
presentaties, koffie, thee en koek. Meld je nu aan via www.cfretail.nl/
mastercourse of door te mailen naar info@cfretail.nl met actiecode
TEXTILIA. Alle lessen (met uitzondering van de eindpresentatie) zijn
ook los te volgen. De lessen beginnen dan een uur eerder, met een
introductie van het algemene kader waarin de les wordt gegeven.
Lees hoe twee deelnemers aan de wintereditie de mastercourse
hebben ervaren: www.textilia.nl/ondernemen
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