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Corneel en Tom Martens starten winkelconcept
met lokale producten
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De coronacrisis slaat wild om zich heen. Veel winkels sluiten alvast
tijdelijk de deuren. Maar Corneel en Tom Martens openden afgelopen
vrijdag het tweede filiaal van hun volautomatische winkel Para Ti.
Na Beernem – open sinds juni vorig jaar – kunnen nu ook in Brugge
klanten de klok rond producten van lokale producenten en telers kopen,
zonder dat ze daarvoor met een verkoper in contact moeten komen.
Liesbet Corthout
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geen automatenruimte. “Wij willen
een echte winkelervaring creëren.
Wij mikken ook op klanten die naar
hier komen om volwaardig inkopen
te doen, niet op het publiek dat één
bepaald vergeten product komt halen.”

Een kruidenier zonder
personeel
Tom is pas onlangs mee in het verhaal
van Para Ti gestapt. De opstart van het
eerste filiaal vorig jaar in Beernem was
een initiatief van Corneel. “Ik ben daar
heel tevreden over, maar natuurlijk
waren er kinderziektes. Beernem was
een leerproces. Al doende ondervond ik
dat bepaalde zaken niet goed werkten.
Met wat aanpassingen is dat allemaal
wel opgelost, maar het is natuurlijk
nooit zo netjes dan wanneer je het van
de eerste keer goed kunt doen. Wat we
in Beernem gaandeweg hebben moeten
aanpassen, zit in Brugge van de eerste
keer goed. Een nieuwigheid is het realtime boodschappenlijstje in de app.
Mensen die iets nemen, zien dat met- ->
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orneel Martens kennen we nog
van de Innovatiecampagne van
het Innovatiesteunpunt in 2016.
De toen amper 22-jarige ondernemer
was een van de tien winnaars dankzij
zijn weegbodem voor aardappelautomaten. Een vernuftig stukje technologie dat de verkoop van bulkproducten
zoals aardappelen gemakkelijker moest
maken voor de verkopende boer, en
flexibeler voor de aankopende consument. “Toen dacht ik dat ik vernieuwend
bezig was, maar eigenlijk was een
automaat toen al achter op zijn tijd”,
vertelt Corneel. Het enige wat min of
meer behouden blijft uit zijn initiële
idee is de sensor, maar dan wel in heel
aangepaste vorm. “Para Ti is een volledig geautomatiseerde, onbemande
voedingswinkel, met enkel en alleen
lokale producten. Sensoren merken
wat je neemt en het afrekenen gebeurt
automatisch via een app op je smartphone. Daardoor kan de klant dag en
nacht komen winkelen, we zijn 24/7
open.” Para Ti is dus een echte winkel,
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Corneel (26) en
Tom (28) Martens

Brugge
(West-Vlaanderen)
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Impact hebben
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Die lokale producten zijn zeer divers. In
het gamma vind je onder andere lokaal
geteelde aardappelen, fruit en groenten, maar ook fruitsappen, zuivelproducten, honing, eieren, streekbieren,
brood en patisserie. Een aantal leveranciers komt uit het netwerk van Corneel en Tom, voor de rest trok Corneel
zijn stoute schoenen aan. “Ik heb het
internet afgeschuimd en heb onder
andere veel inspiratie opgedaan op de
website van 100% West-Vlaams. Voor
mij was het belangrijk dat producten
lokaal waren en dat ook uitstraalden,
en dat er een ambachtelijk aspect aan
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Natuurlijk heeft zo’n winkel zonder
personeel nog een ander groot voordeel. Het drukt de kosten. “Het concept
van Para Ti is echt ontwikkeld met een
typisch Vlaams dorp in het achterhoofd. Ik merkte dat in steeds meer
dorpen kruideniers verdwenen, omdat
ze niet konden opboksen tegen de grote
supermarkten. Niet qua openingsuren
en niet qua personeelskosten. Die twee
dingen kan ik ondervangen door volledig automatisch te werken. Ik geloofde
echt wel in het systeem, maar het blijft
toch een beetje een gok.” Corneel en
Tom proberen het evenwicht te bewaren tussen innovatie en herkenbaarheid, en dat is niet altijd eenvoudig. “Ik
probeer mij te houden aan het MAYAprincipe: most advanced yet acceptable. We
willen innoveren, maar niet afschrikken.
De drempel om de winkel binnen te
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De mens achter de producent
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“Wij willen innoveren,
maar niet afschrikken.”

zat. Ik heb de voor mij interessante
telers en producenten dan gecontacteerd om te horen of ze hun producten
wilden aanbieden bij Para Ti. Gaandeweg heb ik ondervonden hoe belangrijk
die producenten precies zijn. Natuurlijk is het product essentieel, maar de
persoon die het maakt is minstens
even belangrijk. Ik wil vooral samenwerkingen aangaan met mensen die de
filosofie van Para Ti een warm hart
toedragen. Zo kun je elkaar versterken
en dat is zeker voor een langetermijnsamenwerking een enorm voordeel.”
De samenwerking gebeurt ‘op maat’
van de teler of producent. “Producenten die veel producten via ons verkopen, zoals bijvoorbeeld de bakker of de
zuivelhoeve, komen zelf de voorraden
in de winkel aanvullen. Dat kunnen ze
doen op een moment dat hen het beste
uitkomt, want net zoals voor de klanten is ook voor de producenten de zaak
24 uur op 24 open. Voor producenten
die vaak kleinere of langer houdbare
producten verkopen, zoals bijvoorbeeld
een lokaal gebrouwen bier, hebben we
zelf een stock en vullen we vanuit onze
eigen stock aan waar nodig. Zo moet de
brouwer niet voor zes flesjes naar Para
Ti komen. Dat zou niet duurzaam zijn,
zelfs al werken we enkel met producenten vanuit de buurt.” n
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stappen mag niet te hoog zijn.” Een vergelijkbaar principe proberen Corneel en
Tom te hanteren voor het aanbod.
“Lokaal en duurzaam werken is voor
ons essentieel in het concept. We proberen nu de afstand die het voedsel
moet afleggen al kort te houden door te
werken met producenten van hier. Het
ideale scenario is dat we door lokale,
duurzame producten aan te bieden –
zowel bio als gangbaar – de klanten
leren om bewuster om te gaan met hun
voeding. Ik denk dat ik op deze manier
meer impact kan hebben. Hopelijk
kunnen we dit jaar nog enkele bijkomende filialen openen.”
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een verschijnen op hun smartphone.
De winkel in Beernem zal dat systeem
binnenkort trouwens ook krijgen. Op
vlak van ‘hardware’ is het nieuwe filiaal
niet zo heel anders dan het bestaande.
De oppervlakte is wel zo goed als verdubbeld, met nog meer producten van
lokale producenten. Er is een goede
koeltoog, een diepvriezer met sensoren,
er zijn groentebakken en natuurlijk de
gewone winkelrekken. Door de coronacrisis werd een aantal onderdelen voor
de winkel nog niet geleverd. Dat is jammer, maar we hebben besloten om toch
al open te gaan. We kunnen aan 80%
van de capaciteit werken in Brugge, dat
is voldoende om mee te starten. We
merken overigens dat de klanten, vooral
in deze tijden, ons concept echt wel
naar waarde weten te schatten. Ik heb
ook de indruk dat ze nu meer verse
groenten en fruit eten.”

Para Ti is een volwaardige winkel, geen automatenshop.

Patrick Pasgang
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Quick wins bij start verkoop
in de korte keten
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1. Denk ruim en kom creatief uit de hoek - Korte keten
is meer dan alleen maar verkoop via een hoevewinkel. Verkoop vanuit een automaat (24/24) geeft al snel
resultaten. Ook recht van het veld, een winkelkraam op
de boerderij, een webwinkel, leveren aan huis in de buurt
of via afhaalpunt(en) behoren tot de mogelijkheden.
2. Stopkracht en signalisatie - Maak dat mensen je
verkooppunt (h)erkennen. Een grote aardbei, appel of
koe kan snel helpen. Ook een stoepbord met opschrift
‘Winkel open’ geeft weer waarover het gaat.
3. Parking en verlichting - Makkelijk parkeren is een noodzaak, ook bij een automaat. Duid aan waar en
hoe klanten kunnen parkeren (met bordje, lijnen …).
4. Betaalopties - Mensen hebben steeds minder cash geld
op zak. Wil je geen Bancontact, voorzie dan Payconiq,
dat kan snel en is vrij goedkoop.
5. Shopbeleving - Een volle winkel doet kopen. Laat je
producten zien en investeer waar nodig in een koeling of
glazen diepvriezer. Klanten kopen wat ze zien liggen.
6. Welkom zijn - Wees altijd enthousiast. Klantvriendelijkheid is dé sleutel tot succes. Mensen komen niet alleen
voor je producten, maar ook voor jou als persoon.
7. Openingsuren - Zorg voor duidelijke, identieke openingsuren op je website, toegangsdeur, Google mijn bedrijf,
Facebook … die passen binnen jouw bedrijfsvoering en je
klanten toch voldoende service bieden.
8. Doe inspiratie op - Neem jaarlijks een dagje vrij en ga
langs bij gelijkaardige initiatieven in andere provincies
of buurlanden. Google in deze coronatijd ook eens naar
lokale winkelconcepten en kijk op Pinterest.

Scan met je smartphone de code aan een winkelrek, en de
deur gaat voor jou open. Sluit gewoon weer de deur, en krijg
de afrekening op je mobiele telefoon.
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Van volleybal naar
kruidenier
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Para Ti is Spaans voor ‘voor jou’. Voor de lokale producent en
voor de klant dus. Dat er gekozen is om een Spaanse naam
voor een Vlaamse winkel te gebruiken, is niet toevallig. “Het
idee van Para Ti is in 2015 ontstaan in Spanje”, vertelt Corneel. “Ik was op Erasmus in Valencia en we zaten met enkele
vrienden op het strand. We hadden zin om te volleyballen,
maar niemand had een volleybal bij zich. Ik vond dat jammer
en dacht na over hoe handig het zou zijn dat een volleybal,
maar bijvoorbeeld ook een boormachine of een ander
gebruiksvoorwerp, op een geautomatiseerde manier kon
worden aangeboden. Ik ben nadien verder met dat idee aan
de slag gegaan en paste het toe op voeding. Daaruit is Para Ti
voortgekomen.”

“Het product is essentieel,
maar de producent is
minstens even belangrijk.”

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond
en Landelijke Gilden in partnerschap met Cera en KBC.
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