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7 %



20 - 50 %







Be digital - but not 
tonight ;-)

1. Zorg dat je aanwezig bent online, je 
klanten zoeken je daar eerst.

2. Laat je klanten je helpen, ze delen 
graag (dat maakt hen óók 
interessanter).

3. Maak het dus interessant voor hen 
om te delen.

4. Analoog is interessant in 2020.

(Piet Mood Shop, Gent)



Jack & Jones Jeans Studio





F*ck Digital instore

Tenzij je digitale producten verkoopt,

Maar dan nog…

(Pyür Shop, Berlin)





F*ck Digital instore

Met tekst en foto’s (tegen backlight) 
communiceert dit merk zijn 
persoonlijkheid.

(Pyür Shop, Berlin)
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JIJ bent
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… en je weet 
ook hoe je 
onze 
zintuigen
moet 
bespelen







Tone-of-voice

Een merk heeft een toon en stijl in de 
taal – t.e.m. de taalkeuze waarmee het 
zijn doelgroep aanspreekt.

Tone-of-voice is een essentieel 
onderdeel van je winkel.

(Sing, 2016)





Tijd voor TEKST



Gebruik je etalage

Echt wel beter (groter, echter, en veel 
meer een belevenis) dan een website

(Selfridges: Wang & Söderström Time Warp: The 
Ultimate Luxury is Time)















Trek aandacht met 
woorden op de juiste 
plaats

Mensen kijken eerder naar beneden dan 
naar boven…

(America Today, Gent)







Maak wegwijs & 

zet aan tot actie 

= inspireer
= geef richting
= lok naar binnen
= zet aan tot actie: passen, voelen, 
proeven… iets doen

(O2, Berlin)





















Verleid…

Dat doe je met de juiste woorden.

(Bikini, Berlin)







Vertel wie je bent

Je winkel is je merk, alles straalt uit wie 
jij bent, maar een beetje extra uitleg is 
altijd handig voor de klant.

(Søstrene Grene, Antwerpen)





#musea
#inspiratie





Help de klant begrijpen

= empowerment

(Sentiers d’art, omgeving Ciney 2019)

Een museumbezoeker zonder 
voorkennis, gids of borden aan de wand 
zal de tentoonstelling minder waarderen 
dan de toeschouwer die begrijpt.











Vertel wie je bent met 
een knipoog

Een beetje humor mag altijd: de klant 
komt voor een blij gevoel, dat kan je 
creëren met leuke communicatie.

(Fallen Angels, Gent)





The Wheelhouse, Los Angeles, United States



Geef keuzeadvies

De klant wil geen keuzestress. Maak het 
gemakkelijk.

(gaat ook al lang mee)









Maak het wachten 
interessant

Je bent een alternatief voor de Efteling, 
remember?

(Coolblue, Wilrijk, 2012)









Benadruk de analoge 
context

Dit is (bijna) 2020: mensen snakken 
ernaar om even NIET digitaal te zijn.

(Bikini, Berlin)







Betalen moet leuker zijn 
dan online

Betalen is sowieso niet het leukste voor 
je klant, dus maak het beter









Gebruik je merknaam

Ga voor merkattributie





Gebruik emotie

Grijp naar het









ntgrate



Gebruik humor

Ga voor de glimlach (en misschien zelfs 
de foto op Facebook of Instagram).





Zoek en gebruik ideeën

Ga op retail safari

Kijk verder dan enkel 
concurrenten

Zoek op Pinterest

Bezoek een museum

Lees een boek






