wat móét je
met dat speelgoed
in de dierenspeciaalzaak
•
Dat zou lekker makkelijk zijn. Als we met winkelpresentatie-expert Ronald
Fecken naar een rommelige dierenspeciaalzaak zouden gaan. Zo’n winkel waar
een ondernemer werkt die het donker eiken of formica interieur van zijn eigen
huis heeft doorgetrokken naar zijn winkel, en om dan Ronald te laten vertellen
waarom het speelgoedschap in zijn winkel niet echt uitnodigt. Maar zo zijn wij
niet: als wij Ronald Fecken meenemen naar een winkel, dan gaan we naar een
van de mooiste dierenspeciaalzaken van Nederland. Zo’n bedrijf waar mensen
werken die (bijna) net zo veel weten van retailcommunicatie als Ronald.
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Ronald richt zijn blik naar boven, en ziet de
verschillende diersoorten en rassen die de
assortimentsgroepen hond, kat, vogel, aquarium, konijnen en knagers markeren. “We hebben speciaal gekozen voor letters in plaats van
plaatjes”, zegt Kees. “Om die rust te behouden.
Mensen vinden het leuk om te kijken of hun
eigen ras erbij staat. Praktisch iedereen die
hier binnenkomt, gaat even staan lezen en als
hun ras er niet bij staat, dan krijgen we het te
horen.”
Op Ronalds vraag of Kees naar aanleiding
van zo’n opmerking ook besluit om het ras
van die klant er dan bij te zetten, zegt Kees.
“Daar kunnen we niet aan beginnen, helaas,
daarvoor hebben we niet genoeg ruimte. Maar
één keer heb ik het wel gedaan. Toen kwam
er iemand binnen die zei – in het plat Gôols
(Goirles – Red): ‘Mènnen hônd staot ’r nie bij’,
wat zoveel wil zeggen als: mijn hond staat er
niet bij. ‘Wat heb je dan voor hond?’ vroeg ik.
‘Nen straotjoekel’, zei hij. Een straathond, dus.
Dat vond ik zo leuk, die hebben we er toen
wel bij gezet.”
“Wat leuk!” lacht Ronald. “Maar weet je wat ík
zou doen? Juist dat woord stroatjoekel oranje
maken. En ook bij de andere diergroepen één
soort of ras eruit lichten en oranje maken. Dan
creëer je iets meer aandacht voor die letters
en nodig je mensen nog meer uit om ernaar te
kijken.”

De keus van Kees

Niet alleen het logo en de styling is nieuw,

mede ter ere van het zestigjarig bestaan heeft
Kees privatelabelsnacks op de markt gebracht,
onder de naam ‘100% de keus van Kees’. “Voor
alle diergroepen”, zegt Kees. “Dus niet alleen
voor hond of kat. Mensen vinden het geweldig.
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te van de klant om zo’n speeltje te kopen, maar
creëer je ook zo’n rustpunt in je winkel: een

“Van dit soort dingen word ik vrolijk”, zegt
Ronald. “Ondernemers die op zo’n manier met
hun bedrijf bezig zijn. Die zijn goud waard.” ←
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