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Wat beteken je voor mensen?
(producenten, team en bezoekers)



1- ConsuMensen
2- Je Team
3- Toekomst
4- Producten
5- Processen

Hoe goed ben je
aangesloten?



1- ConsuMensen kopen/gebruiken bewuster en zijn sturend
(door de verduurzaming en digitalisering van ons leven)



2- Is je team betrokken?
(hoe kan je ze vaardiger en trotser krijgen)



3- Hoe toekomstig bestendig ben je?
(bedrijf, mensen en omgeving)



4- Kan je producten passend aanbieden?
(mensen willen oplossingen voor hun behoeftes)



Ben je oplossingsgericht genoeg?
(ITSAPARK.COM vraag en oplossingsgericht concept) 



5- Hoe kan je processen optimaliseren?
(in de winkel, het winkelgebied en online)

Bereiken

Begrijpen

Inspireren

Informeren

Converteren

Gemak

Verbinden



Mensen
Omgeving
Producten
Processen

Betekenis geven 
en Verbinden!

Hoe hulpvaardig en inspirerend ben je?
(durf je te kiezen en kan je daarin excelleren)



ConsuMensen zeggen
(functionele & emotionele waarde toevoegen)

1- Wees helder, bied me wat ik nodig heb

2- Maak het (vinden van producten) makkelijk 

3- Verras me en laat me iets beleven

4- Help me en ben er voor me

5- Waar sta je voor en wees daar transparant over

(synergie onderzoek)



GENERATIE Z 
‘OVERTUIGEN’ 

6-20 jarigen

GENERATIE IJ
‘GRENZELOOS’
20-30 jarigen 

PATAT GENERATIE
‘PRAGMATISCH’

30-50 jarigen

VERLOREN
GENERATIE

‘RELATIVEREN’ 
50-60 jarigen 

BABYBOOMERS
‘VERBETEREN’
60-80 jarigen 

STILLE GENERATIE
‘VOORZICHTIG’
80-90+ jarigen

(werkt niet)

Begrijp je de diverse motivaties?
(de persoonlijke drijfveren en wensen)



Ken je de Klantreis?
(die is langer en moet on- en offline vloeiender)



Wil iets..

Weten

Wil iets.. 

Bezoeken

Wil iets..

Oplossen

Wil iets.. 

Doen

Mensen

Google Micromenten

Speel je in op de Micromomenten?
(data gestuurde timing van de contacten)



Passieve deelname Actieve deelname

Vermaak Kennis

Uitstraling Activiteiten

Absorberen

Onderdompelen

Trots

(Joe Pine, econoom en auteur)

Hoe gedenkwaardig is de experience?
(willen mensen erbij zijn en horen) 



Hoe gedenkwaardig zijn jullie samen?
(verrassen, vermaak en/of gemak bieden)



Hoe verrassend ben je?
(wat doet het met mensen)



Kan je zaken doen als een Cultuurclub?
(versmelting van het team en de bezoekers)



Hoe relevant ben je als winkel?
(ben je waardevol en herkenbaar)



Nieuwe combinatiesSuper specialisatie

Wat beteken je als winkel of winkelgebied?
(wat maakt je gedenkwaardig en uniek)         

Open voor je vrienden Andere marketing

Samen in business Gastvrij winkelgebiedEvent gedreven sales Via een lidmaatschap



Hoe leren ze je kennen?
(als winkel en winkelgebied)



Mensen
Omgeving
Producten
Processen

Betekenis geven 
en Verbinden!

Wat maakt je uniek?
(passende producten, ultieme momenten en gedenkwaardige ervaringen)



Hoe bijzonder zijn de ontmoetingsplekken?
(Alleen heel goed en/of samen 24/7 beter)



Hoe kan technologie je helpen?
(toegang tot product, team en kooppotentie)

Bereiken

Begrijpen

Inspireren

Informeren

Converteren

Gemak

Verbinden



beter volgen en begrijpen Intensievere contacten

Hoe relevant ben je voor je gasten?
(begrijpen, connectie en converteren) 

Kiezen makkelijker maken Maak nieuwe combinaties

Leg meer online uit Omarm de mogelijkheden Maak de winkel mooier Hoe de mensen het willen



Stimuleren lokale economieMakkelijk maken

Hoe vernieuwend kan/ wil je zijn?
(met de inzet van passende middelen)

Betaal gemak Informatie ontsluiting

Gevonden worden Manier van verkopen Toegang en mobiliteit Beleving en openingstijden 



Werk daarin samen!



Tips voor morgen

Werk creatief samen vanuit  #Alphen Winkelt - Springt - Beleeft - Geniet

Leer elkaar beter kennen (stage lopen) en stimuleer ondernemerschap

Wees duidelijk en unaniem in de openingstijden en test minstens een jaar 

Zorg samen voor de maximale gastvrijheidsbeleving in de straten

Zorg dat je samen een betere online verbinding kan maken met bezoekers

Stimuleer dat geld lokaal wordt besteed (Loyaliteit, credits, verzilveren)  

Spreek en ontmoet elkaar vaker dan sec op de (jaar) vergaderingen




