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Tip 1 Vertel je verhaal

Een actuele trend in de detailhandel is
storytelling, waarbij een klant niet
alleen een product koopt, maar ook
het verhaal achter dat product. Hoevewinkels die inspelen op deze trend
kunnen zich onderscheiden van doorsneeverkooppunten. Toch bleek tijdens de dertig mysteryshopperbezoeken aan hoevewinkels, dat slechts
twee het verhaal achter de onderneming vertelden. Bij de meeste verkooppunten ging het louter om het
verkopen van producten, zonder bijkomende informatie.
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Vorige keer gaven we enkele tips
om de online-marketing van en
de communicatie over je
hoeveverkooppunt te verbeteren.
Uit het mysteryshopperonderzoek
van hogeschool UCLL in opdracht
van het Steunpunt Korte Keten
bleken ook heel wat mogelijke
verbeterpunten voor andere
communicatie-acties.

co

Bron: Steunpunt Korte Keten
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Tip 2 Speel in op de
behoeften van je klant
Benadruk de kwaliteit, de versheid en
de gezondheidsvoordelen van hoeveproducten. Speel in op het lokale
aspect en het beperken van voedselkilometers. Je kunt een klant overtuigen
om je hoevewinkel te bezoeken door te
beantwoorden aan zijn behoeften.

Tip 3 Wijs klanten
de weg
Nieuwe klanten hebben vaak een aanduiding langs de weg nodig om je verkooppunt te vinden. Zo’n wegwijzer
draagt ook bij aan de bekendheid van je
verkooppunt in de regio. Uit het onderzoek bleek dat voor slechts 15% van de
bezochte verkooppunten een duidelijke
bewegwijzering langs de kant van de
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Tien tips voor marketing
en communicatie in je
verkooppunt
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weg aanwezig was. Zo’n aanduiding
langs de weg plaats je het best aan
drukkere wegen. De borden mogen niet
te klein zijn, maar moeten duidelijk zijn
en opvallen.
Ook een blikvanger ter hoogte van je
verkooppunt draagt bij aan de zichtbaarheid. Bij 65% van de verkooppunten
bleken onvoldoende blikvangers aanwezig te zijn. Vaak is die ene blikvanger
bovendien vervaagd door de ouderdom
of de weersomstandigheden. Hou in het
achterhoofd dat de staat waarin de
voornaamste blikvanger zich bevindt
een nieuwe klant een eerste indruk
geeft van je verkooppunt. Plaats dus

voldoende verzorgde blikvangers, die de
naam van je hoevewinkel en de openingsuren vermelden, maar ook je
assortiment kort beschrijven.

Tip 4 Zorg voor een
aangename beleving
De manier waarop de hoevewinkel zich
presenteert, heeft een grote invloed op
de beleving van de klanten. In de studie
blijken de scores voor de aantrekkelijkheid van de verkooppunten zeer verdeeld te zijn. Met een gemiddelde van
slechts 2,5 op 5 zijn ze bovendien over
het algemeen laag. We kunnen de volgende aanbevelingen doen om de sfeer
te verbeteren.
• Zorg voor een goede belichting in de
hoevewinkel en vermijd een donkere,
onaangename indruk.
• Je hoevewinkel krijgt een meer-

waarde wanneer je het verhaal achter
je product vertelt.
• Kies een bepaalde stijl (landelijk,
modern ...) en pas die consequent toe.
• Orde en overzichtelijkheid geven een
goede indruk en bevorderen het koopproces. Uit het onderzoek blijkt dat de
hoevewinkels hier wel goed in slagen.
Zo scoort zelfs meer dan 70% van de
hoevewinkels hoog voor dit aspect.
• Geef de klanten voldoende ruimte
tussen de rekken. Plaats de toonbank
zo dat andere klanten niet gehinderd
worden bij hun aankopen. ->
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Tip 9 Maak betalen
gemakkelijk

Wanneer hoevewinkels naast hun
eigen producten ook producten van
collega’s aanbieden, benadrukken ze
hun eigen productie vaak onvoldoende.
Stal je eigen producten mooi uit, met
duidelijke aanduidingen, zodat de klant
in een oogopslag ziet of het product
van jouw landbouwbedrijf afkomstig is.
Besteed in je communicatie ook veel
aandacht aan het verhaal achter jouw
product door uitleg te geven over het
productieproces.

In het onderzoek bleken cashbetalingen in hoevewinkels de norm te zijn.
Slechts bij 30% van de onderzochte
verkooppunten was het mogelijk om
met een bankkaart of een bank-app te
betalen.

en

Tip 7 Speel de troeven
van je bedrijf uit
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Tip 5 Zet je eigen
producten in de verf
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Wanneer je de klanten een (in)kijkje
kunt geven op de productieactiviteit,
heeft je winkel een mooie meerwaarde
tegenover een klassiek verkooppunt. Je
kunt je verhaal ook vertellen aan de
klanten door meer informatie te geven
over je bedrijf in de vorm van foto’s of
ander beeldmateriaal.
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Tip 6 Maak de
winkelruimte op maat
van je assortiment
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Stel je producten overzichtelijk op,
aangepast aan de grootte van je winkelruimte. Op die manier voorkom je
dat je winkel overweldigend groot of
leeg overkomt. Je producten op een
gelijke hoogte te plaatsen en naambordjes gebruiken kan ook helpen.
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Tip 8 Wees
klantvriendelijk
Je producten en de winkel moeten het
verhaal van het landbouwbedrijf vertellen, maar jij bent ook zelf een verlengstuk ervan. Een korte maar vriendelijke babbel met de klant over wat je
doet en wat je te bieden hebt, kan wonderen doen. Je verbetert de beleving en
de verkoopervaring van de klant in je
winkel en moedigt herhalingsbezoeken
aan. Besteed aandacht aan extraatjes.
Je kunt bijvoorbeeld behulpzaam
zwaardere producten helpen inladen.
Misschien is het mogelijk om proevertjes aan te bieden?

Tip 10 Bind klanten
aan je winkel
Een puntensysteem is een voor de hand
liggende manier om klanten te doen
terugkeren en aan te moedigen om nog
meer aankopen te doen. Samenwerken
met andere producenten is een andere
manier om je eigen klanten te behouden
én nieuwe klanten aan te trekken. Bied
je klanten na een aankoop bij jou bijvoorbeeld een voordeel aan bij een
ander verkooppunt.
Lokale activiteiten of sportclubs sponsoren is eveneens een vorm van klantenbinding en een kans om nieuwe
klanten aan te trekken, want sponsoring creëert zichtbaarheid. Dat is zeer
belangrijk voor hoevewinkels op een
weinig opvallende locatie. n

Dit onderzoek kadert in ‘Brussel Lust’, een project van
het Steunpunt Korte Keten, in samenwerking met het
Innovatiesteunpunt en BioForum, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en Europa.
www.steunpuntkorteketen.be/projecten#brussellust

