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Prikkel de koopknop
Over de vernieuwde klantenreis

Used products

Groot door in-, ver- en terugkoop

Beleving in winkels

Zintuigen prikkelen om verkoop te stimuleren

Positionering van winkelgebieden
Winkelgebieden met excellente marketing

Bloemiste Mariëtte Star in het verbouwde winkelcentrum Diemerplein:

“Deze winkel maakt
mij blij”

Prikkel de Koopknop
"In mijn boek ‘Prikkel de Koopknop’ leg ik de

een winkelinterieur maximaal flexibel zijn

die enige voorbereiding en investering

spelregels uit die leiden tot meer omzet en

en eens in de drie jaar worden verbouwd.

vragen, maar ook snelle en praktische tips.

rendement en neem ik de lezer mee langs

Dat komt niet alleen omdat er technologisch

Voeg aan deze maximale winkelflexibiliteit

de hernieuwde klantenreis. Kon je voorheen

steeds meer mogelijk is, maar vooral omdat de

ook nog eens een persoonlijke selectie aan

nog wegkomen met van alles een beetje doen

consument volop keuzemogelijkheden heeft

zintuiglijke stimuli toe en de basis voor een

en eens in de zeven jaar het winkelinterieur

en steeds weer op zoek is naar ‘verse’ prikkels

onderscheidend winkelconcept is gelegd."

onder handen nemen, tegenwoordig moet

en veranderingen op de winkelvloer. Ik geef in

je de klant echt centraal stellen en moet

mijn boek niet alleen complexere strategieën
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Mastercourse Prikkel de Koopknop
'De winkel als THEATER'
in 7 lessen
Wie in de huidige tijd een succesvol retailconcept

Aanmelden? Dit najaar start de mastercourse

wil neerzetten, moet goed kunnen inspelen op de

'De winkel als THEATER'' op vrijdag 6 september

veranderende markt en de klant continu blijven

en loopt tot 27 november 2013. Vermeld bij je

prikkelen. Hoe doe je dat? Leer van de experts en

aanmelding Focus op Ondernemen, dan ontvang je

bezoek de mastercourse 'Prikkel de Koopknop' van

een directe korting van € 150,-- p.p.

CF Retail.
Het is ook mogelijk alleen het boek te kopen.
Tijdens deze mastercourse komt een gemeleerd

Voor meer info: www.prikkeldekoopknop.nl

en ervaren gezelschap van retailexperts aan het
woord over de verschillende aspecten bij het
ontwikkelen van een onderscheidend concept en
het vertalen ervan naar de winkelvloer. Er worden
bruikbare tips en tricks aangereikt, 'best practices'
gedeeld en iedereen gaat aan de slag met de eigen
case.

Lezers
van Focus op
Ondernemen
ontvangen
€150,- euro
korting!
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"Internet of niet: de winkels zullen nooit uit het straatbeeld verdwijnen" betoogt
Carin Frijters, auteur van het onlangs verschenen boek ‘Prikkel de Koopknop. "Je
moet het alleen wel leuk maken voor klanten om naar je toe te komen. Er zijn
kansen genoeg om ervoor te zorgen dat consumenten een voorkeur voor jouw
winkel ontwikkelen en daar de portemonnee trekken."

