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Prikkels
Om zo’n beleving te creëren, is het belangrijk dat je je als detaillist bewust
bent van de prikkels die je uitzendt naar de consument. Dat gaat verder dan
alleen zichtbare uitingen: “Er zijn heel veel visuele prikkels die de consument
redelijk bewust oppikt, maar er zijn ook andere - vaak nog ondergewaardeerde -
uitingen die je als klant minder bewust waarneemt, maar die eigenlijk net zo
van belang zijn.

Merklading
Voor je besluit om veranderingen aan te brengen in je winkel en elementen
aan te brengen als geluid en geur, is het verstandig om eerst een duidelijk
beeld te hebben van je klant. Een grote valkuil waar je als ondernemer in kunt
trappen, is te veel af gaan op je eigen smaak. Geusebroek: “Probeer niet te
bedenken wat jij leuk vindt, maar verplaats je in wat je klant mooi vindt.
Jouw merklading zit bij de klant.” Dit wil zeggen dat jouw image en uitstraling
afhankelijk zijn van wat de klant van jou verwacht. Een verandering die puur
gebaseerd is op wat jezelf denkt dat goed, mooi of past bij je winkel kan
verkeerd uitpakken. “Je kunt er voor kiezen om alles 180 graden om te gooien,
maar dan herkent de klant jou niet meer en blijft ze vervolgens weg.”
Om erachter te komen wat de klant van jouw winkel verwacht en wat de klant
bij jouw winkel vindt passen, is het raadzaam om onderzoek te doen onder je
klanten. Dit kan door middel van een enquête, maar dit kan ook door je klanten
goed te observeren. Wat voor type mensen zijn het? Waar houden ze van? Hoe
kleden ze zich? Door een praatje te maken kom je er misschien achter wat ze
in hun vrije tijd doen en wat ze belangrijk vinden in het leven. Allemaal
informatie die volgens Maartje Geusebroek helpt bij het maken van de juiste
keuzes voor de beleving die je wilt creëren.

Female mindstyles
Senta, het bedrijf waar Maartje Geusebroek werkzaam is, doet onderzoek naar
met name de vrouwelijke consument. “Het is bewezen dat gemiddeld 80% van
de aankopen door vrouwen wordt bepaald. Bij Senta werken we met ‘female
mindstyles’, waarbij we de vrouwelijke klant hebben gesegmenteerd in zeven
verschillende types. Iedere vrouw heeft gemiddeld twee of drie van deze types
in zich. Overdag kan een vrouw bijvoorbeeld vallen onder het ‘puur naturel’
type en eenvoudige sieraden dragen, maar tijdens het uitgaan kan ze kiezen
voor een glamouruitstraling en valt ze onder het ‘gedreven glamour’-type.
Bij deze zeven omschrijvingen hebben we ook bijpassende normen en waarden
geformuleerd. Als je eenmaal weet wie je klanten zijn, dan kun je de inkoop
daar op aanpassen en de beleving in de winkel gerichter afstemmen.” Kijk ook
eens op www.senta.com.

Grote ketens als de Bijenkorf doen het al jaren; Klanten middels

al hun zintuigen aanspreken, zodat er een winkelbeleving op de

winkelvloer ontstaat. Dit resulteert in een hogere attentiewaarde,

versterkt de loyaliteit en bevordert de verkoop. Maar hoe pas je

dit toe in je eigen winkel? Maartje Geusebroek van Senta geeft

praktische tips hoe je deze zogenaamde ‘multisensory marketing’

kunt bewerkstelligen.
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ij ‘multisensory marketing’ staat de winkelbeleving van
de klant centraal, waarbij de klant wordt geraakt door 

alle zintuigen te prikkelen. Byoux Etcetera sprak met Maartje
Geusebroek, projectmanager Branding en Concepting bij Senta,
een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van multi-
sensory concepten. 

Funshoppen
Geusebroek legt uit dat er een verschuiving te bespeuren is bij
vrouwelijke shoppers: “Een paar jaar geleden was de consument
prijsbewuster. Inmiddels is het ‘funshoppen’ belangrijker gewor-
den. Zo’n 54% van de vrouwen doet dit twee keer per maand. Ze
zien het als een verwenmoment, het draait om beleven.” Vrouwen
winkelen dus niet meer alleen als ze iets nodig hebben, maar ook
voor hun plezier en om zichzelf in de watten te leggen. Het shop-
pen is bovendien een emotioneel proces, waarbij alles draait om
het beleven en het ter plekke verleid worden. Als je je dit bedenkt,
is het logisch dat vrouwen tijdens het shoppen de voorkeur geven
aan een winkel waar ze inderdaad die fijne beleving krijgen, ten
opzichte van winkels waar ze dat niet krijgen.

Totaalplaatje
De vijf zintuigen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk zintuig heeft een
eigen functie bij het waarnemen. In combinatie versterken ze elkaar en vormen
ze de totale perceptie. Als het totaalplaatje klopt, stijgt de gevoelsbeleving.
Wanneer je hebt gekozen voor een bepaalde richting die aansluit bij je klant,
voer dit dan door op de verschillende gebieden. Kies je bijvoorbeeld voor een
zachte, rustige uitstraling; van een bloemengeur tot pastelkleuren aan de muur
en zachte stoffen in het interieur, dan wordt het effect versterkt met rustige
achtergrondmuziek.

Tips
Een aantal praktijkadviezen, specifiek gericht op de verschillende zintuigen:
Zien: “In de bijous en mode-accessoires heb je vaak te maken met veel kleine
artikelen. Het is daarom extra belangrijk dat je je winkel overzichtelijk houdt,
anders kan de klant moeite hebben zich te concentreren. Zorg bijvoorbeeld
voor een aantal eyecatchers in de winkel. Ook een uitnodigende etalage is 
belangrijk en kan de klant enorm inspireren.”
Ruiken: “Geur is het meest emotionele zintuig en nauw verbonden met het 
geheugen. Als iemand na een half jaar weer in je winkel komt en dezelfde geur
ruikt, roept het een herinnering op. Het is belangrijk dat de geur niet te 
overheersend aanwezig is. Alleen wat geur verspreiden via de airco bij 
binnenkomst is al voldoende. Je kunt de geur ook doorvoeren in bijvoorbeeld
plastictassen, de kassabon of in het cadeaupapier. Er zijn bedrijven die hierin
gespecialiseerd zijn.”
Horen: “Het is belangrijk dat je muziek selecteert die aansluit op je doel-
groep en niet op wat je personeel wilt horen. De juiste geluiden kunnen de
klant een warm gevoel geven. Het draagt bij aan de totaalbeleving van je 
winkel. Let echter op de akoestiek. Heeft je winkelruimte een hoog plafond,
dan kan het gaan galmen. Dit zorgt er voor dat je klant zich klein en dus niet
prettig voelt.”
Proeven: “Je kunt je klant een kop thee of koffie aanbieden tijdens het 
winkelen. Vooral vrouwen waarderen het als ze een speciale behandeling 
krijgen. Steeds vaker zie je dat winkels een speciale koffiehoek inrichten om
de beleving van hun zaak compleet te maken.”
Voelen: “Vrouwen vinden het prettig om producten te kunnen aanraken. 
Veel detaillisten zijn bang dat de winkel rommelig wordt als ze de klant op dit
vlak haar gang laat gaan. Wij hebben gemerkt dat wanneer je je klant met 
respect behandeld, ze ook jouw winkel en artikelen met respect 
zullen behandelen. Zo hebben we een beursstand ontwikkeld voor Nivea 
waarbij alle producten gewoon geprobeerd konden worden. Dit ging uitstekend
en de verkoop was nog nooit zo goed.”

Versla de webshops

Door het creëren van een winkelbeleving biedt je je klant iets wat een webshop nooit zal evenaren. 
Op het internet kan veel worden gedaan met beeld en geluid, maar er valt niets te voelen, te proeven 
of te ruiken. Uit onderzoek blijkt ook dat door het toepassen van multisensory marketing een grotere
brandbonding (loyaliteit) kan ontstaan. De consument kan in het meest positieve geval het merk of 
de winkel zelfs zien als een onlosmakelijk deel van haar leven.
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