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| PROFIEL succesvol zijn is niet toevallig
Carin Frijters is bijna allergisch
voor retailpessimisten. ‘Ik ben
niet iemand die met de wolven
meehuilt als het tegenzit.’ In haar
boek 'Prikkel de Koopknop'
schrijft ze over kansen voor het
fysieke winkelspel, nu en in de
toekomst. ‘Er zijn mogelijkheden
te over voor retailers om ervoor
te zorgen dat consumenten een

handen nemen, tegenwoordig moet je de

ons terug naar onze diepste emoties. Speel ermee als retailer, je kunt er de koopknop

klant echt centraal stellen en elke drie jaar

mee prikkelen. En dan kleuren en het gebruik ervan. Tachtig procent van de zintuiglijke

je winkelconcept aanpassen. Consumen-

beleving wordt geprikkeld door kleur. Wissel kleuren af, houd het spannend en kijk naar

ten kunnen kiezen en hebben behoefte

een afwisseling van zware en lichte kleuren. Het is relatief makkelijk en goedkoop om

aan continue, inspirerende aanpassingen,

dit in je winkel te doen.’

verse prikkels en veranderingen op de
winkelvloer. In het verlengde hiervan:

Frijters benadrukt dat ook kleine beetjes kunnen helpen. ‘Ik begrijp best dat onderne-

probeer de frequentie en verblijfsduur

mers opzien tegen forse investeringen, zeker nu. Je hoeft natuurlijk niet alles tegelijker-

van winkelbezoek te verhogen. Kijk of

tijd te doen. Selecteer uit het aanbod aan mogelijkheden en kijk wat prioriteit heeft. Het

je hotspots in je winkel kunt maken,

gaat erom dat je inzet op het creëren van onderscheidend vermogen, op uniciteit van

waar bijzondere, prikkelende wisselpre-

jouw winkel. Ik geef in mijn boek niet alleen complexere strategieën die enige voorbe-

sentaties te zien zijn. Onderschat ook de

reiding en investering vragen, maar kom ook met snelle, handige tips waarmee de lezer

invloed van geuren niet. Een geur brengt

snel aan de slag kan gaan en die een minimale investering vragen.’

voorkeur voor jouw winkel
ontwikkelen en daar hun porteCarin Frijters

monnee trekken.’
Prikkel de Koopknop
'Prikkel de Koopknop' geeft in ruim 250 pagina's een zeer uitgebreid overzicht van

Carin Frijters:

‘Denk vooral in winkelkánsen’

de nieuwe spelregels, hoe je op de winkelvloer een onderscheidend concept neer
kunt zetten door een flexibeler winkelontwerp en een persoonlijke selectie van
zintuiglijke stimuli voor een persoonlijk winkel-DNA. Het biedt een goed overzicht
voor iedereen met een passie voor retailen. En voor iedereen die met zijn of haar
winkel ook in de toekomst omzet en rendement wil maken. Het boek kan worden

Doemdenkers genoeg in retailland. Ja, er

is en blijft hun winkel, de stenen waarin

retailtechnologie, tot geur, verlichting en

verdwijnen winkels. In een hoger tempo

ze vaak fors hebben geïnvesteerd en dat

muziek; een breed scala aan onderwerpen

dan voorheen. Door faillissementen,

zullen blijven doen. Het is het 'basismate-

komt aan de orde.

gebrek aan opvolging of andere oorzaken.

riaal' waarmee ze werken.’

Waarmee kun je het best beginnen?

Maar er komen ook nog steeds winkels

24

besteld via www.cfretailadvies.nl

‘Met jezelf als ondernemer af te vragen

bij. En er zijn winkels, soms van de derde

Visie op toekomst winkel

wie je wilt zijn. Wat is de identiteit van

of vierde generatie, die ondanks alles

Waarom schreef ze ‘Prikkel de

jouw winkel? Wat wil je aan jouw klanten

overleven en zelfs weten te groeien.

Koopknop’ eigenlijk?

overbrengen? Pas als je dát weet, ben je

Carin Frijters is oprichter en eigenaar van

‘Beschouw het als een bundeling van

optimaal in staat om je op je klanten te

CF retail, een retailadviesbureau waarmee

kennis en ervaring die ik in de afgelopen

focussen. Euretco kan als retailorganisatie

ze ondernemers wil inspireren met haar

decennia heb opgedaan’, vertelt Frijters.

aangesloten ondernemers helpen om

passie en samen met hen wil bouwen aan

‘Tijdens het werken met ondernemers

keuzes te maken en vervolgens met hen te

onderscheidende winkelconcepten. Ze

kun je deze knowhow 1-op-1 gebruiken

kijken welke consequenties deze hebben.

werd ‘achter de toonbank geboren’, zoals

maar ik vond het tijd worden om die met

Zo kom je samen tot een overzicht van

ze zelf zegt. Haar ouders hadden een

een groter publiek te delen. Als je een

wat je wilt bereiken, met als inzet: meer

herenmodezaak in Roosendaal. Zelf zit ze

visie hebt over kansen voor het fysieke

rendement uit de winkel halen.’

al haar hele leven in de detailhandel.

winkelspel zoals ik het noem, dan wil je

‘Even voor de duidelijkheid: ik ben niet

meer mensen bereiken om jouw ideeën

Pijnpunten

blind voor internet, social media, web-

daarover naar buiten te brengen. ‘Ze geeft

Frijters gaat in haar boek op tal van

shops of wat voor kanalen dan ook om

in haar boek niet alleen een overview

aspecten in.

consumenten, naast de fysieke winkel, te

maar legt ook uit welke manieren er zijn

Wat vindt ze zelf de opvallendste pijn-

bereiken. Omnichannel is een noodzake-

om een winkel aantrekkelijker te maken.

punten in de dagelijkse winkelpraktijk?

lijke mix van kanalen die ondernemers

Van de veranderde aandacht voor winkel-

‘Kon je voorheen nog wegkomen met

Kijk voor meer informatie op

van nu moeten gebruiken om met hun

ontwerp en materialisering, retailstyling,

van alles een beetje doen en eenmaal in

www.cfretail.nl.

klanten te communiceren. Maar de basis

de nieuwe rol voor en mogelijkheden van

de zeven jaar het winkelinterieur onder
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