
38 Careality  Careality 39

InternatIonaal

H
Retailtrends in Europa door Erik Hemmes

Wie retailtrends wil bekijken, hoeft 

niet altijd naar de VS te bezoeken: 

ook in Europa zijn  aardige staaltjes 

 vernieuwingskunst te vinden. Retail- 

kenner Erik Hemmes bezocht Londen, 

Berlijn en Pas-de-Calais in Frankrijk en 

ziet dat categorieën nadrukkelijker en 

sfeervoller  worden gepresenteerd.

Auchan, St. Omer: in het schap ruimte voor een Nivea-standaard. Let op de  elektronische 

prijskaartjes.

Rossmann Discount Drogist, Berlijn: doorzichtige schapstroken en dividers voor elk pro-

duct. Rustiger, leidt minder af van het product. 

Carrefour, St. Omer): een verticale lamel als r eclamedrager

“Grotere nadruk op 
segmentering”
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“Al zijn Nederlandse drogisterijen niet met buitenlandse te 
vergelijken, er zijn wel algemene retailtrends waar Nederland-
se drogisten hun voordeel mee kunnen doen”, zeg Hemmes. 
“Opvallend vind ik bijvoorbeeld de aandacht voor sfeer. Er 
wordt vooral veel creatiever met licht gewerkt: zowel verlich-

Ihr Platz, Berlijn: een verrijdbare promotiestandaard van L’Oréal.Schlecker, Berlijn: voordat je aansluit in de rij: even drukken en er gaat een kassa open. 

Schlecker, Berlijn: een schap van Essence, met bijna een kijkdooseffect en mooi verlicht. 

Tafelpresentaties lijken passé.

ting van de gangpaden alsook van de schappen en in de schap-
pen zelf - soms zelfs áchter de producten. Maar de belangrijkste 
ontwikkeling is de trend om assortimenten inzichtelijker af te 
bakenen. Ik zie dat elk segment zijn eigen, afgeschermde ge-
bied krijgt, dat daarbinnen regelmatig ruimte is om merken in 
blokvorm te presenteren, maar ook dat men zich niet meer vast 
wenst te pinnen op die heilige schapmeter. Daardoor krijgt 
soms een subsegment een aparte, afgekaderde schapruimte, of 
worden per stellingmeter de plankhoogten afgewisseld.”
Een duidelijker schapindeling maakt het aankopen makke-
lijker en verkleint de kans op nee-verkopen. “Het lijkt me 
daarnaast logisch dat de klant minder vaak hoeft te vragen 
waar hij een product kan vinden. Ook dat levert dus een be-
sparing op.”

Hoe worden die schappen gesegmenteerd? Hemmes: “Ten eer-
ste met verticale lamellen die een zichtbare verdeling maken 
en een beetje een knus ‘kijkdooseffect’ geven. Ten tweede met 
horizontale kaarten die boven en dwars op het schap staan. En 
ten derde met borden boven het schap, met zowel categoriena-
men per vierkante meter alsook sfeerfoto’s boven een reeks me-
ters. Veelal wordt overigens gekozen voor elliptische vormen.”

Hemmes wijst erop, dat producenten hier nadrukkelijk bij wor-
den betrokken: “Ik zie bijvoorbeeld merknamen op schapstro-
ken of schapsegmenteringen verschijnen. Ik zie het ook terug 
in productpresentaties en kopstellingen. Dit alles betekent dat 
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Boots, Londen: Op deze kopstelling zorgt de fabrikant 

zelf voor een kant-en-klare creatieve schapindeling.

Boots, Londen: een kiosk die tickets met extra aanbiedin-

gen uitdeelt als je je klantenkaart er insteekt.

Superdrug, Londen: In deze AS Watson-dochter mogen 

producenten zich op de categoriesegmentering profileren.

Superdrug, Londen: kioskachtige segmentering, mooi 

uitgelicht en erboven sfeerfoto’s met, let op, niet de cate-

gorienaam maar ‘Stunning for summer’.

Superdrug, Londen: Zelfs de schapstrook kan worden 

geclaimd, ditmaal om op bijzondere wijze een mannen-

cosmeticamerk te profileren.

Superdrug, Londen: een fantastische kopstelling van Nivea.

Superdrug, Londen: metalen ellipsen onderscheiden en 

benadrukken het mannensegment.

Waitrose, Londen: stramme schapindelingen zijn helemaal 

losgelaten. Ook hier: doorzichtige schapstroken en dividers.

Boots, Londen: prachtig uitgelicht met backlight, waar-

door dit schap een mysterieuze aanblik krijgt.
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de retailer niet meer alleen zichzelf en zijn formule maar zijn producten centraal stelt 
in een actieve en vruchtbare samenwerking met fabrikanten. En daar kan de Neder-
landse drogist - vooral het grootwinkelbedrijf - van leren.” C


