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INLEIDING
Op maandag 10 oktober vond alweer de derde in de reeks thema-avonden van
Centrummanagement plaats. Deze keer werd een twintigtal ondernemers uit de
detailhandel geïnformeerd op het gebied van Social media & Omnichannel aan de hand
van twee presentaties met onderwerpen als online en offline marketing, trends, slimme
tools en praktijkvoorbeelden. In drie pitches van professionals werden de ondernemers
geïnspireerd om online (nog) actiever te worden.
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1. PRESENTATIES
Sven Jongen, inmiddels Bachelor Bedrijfskunde en Marketing aan de Hogeschool PXL in
Hasselt, heeft tijdens zijn stage bij Centrummanagement onderzoek gedaan naar hun online
activiteiten en toepassing van social media door het bevragen van een honderdtal
ondernemers in de binnenstad. Daaruit kwam naar voren dat social media voor velen nog
steeds als een ‘wirwar’ aan mogelijkheden, uitdagingen én bedreigingen ervaren wordt.
Bovendien wordt gebrek aan tijd door veel ondernemers aangegeven als een valkuil. Het
ontwikkelen van een goede online strategie in combinatie met het runnen van de offline
winkel, blijkt voor velen een grote uitdaging te zijn.
Online/Offline
Online activiteiten dienen vooral gezien te worden als een verlengstuk van je etalage, zo
legde Sven uit. Een verlengstuk dat zoveel meer mogelijkheden biedt om je verhaal te
vertellen en een bepaalde sfeer over te brengen. Dat is waar je het als kleine ondernemer
van moet hebben: Online prikkelen om offline te komen shoppen, genieten en beleven.
De keuze is reuze en dus is het als ondernemer belangrijk om je te onderscheiden. Debby
Pool, drijvende kracht achter FFOON, en Romy Gebben van Korte Lijnen, werken geregeld
samen om ondernemers te adviseren en te begeleiden op het gebied van communicatie &
marketing. Debby optimaliseert de omzet voor het MKB middels Marketing/HR-trajecten en
Romy biedt vervolgens een passend advies aan op het gebied van implementatie en een
onderscheidende social mediastrategie. Tijdens hun presentatie gingen ze dieper in op
slimme tools en lieten een praktijkvoorbeeld zien van hoe je je bedrijf online en offline in
de schijnwerper zet. Van belang is dat alle gebruikte kanalen op de identiteit en op elkaar
zijn afgestemd.
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2. ELEVATOR PITCHES

Om de ondernemers niet alleen te informeren maar hen ook een handvat mee te
geven om aan de slag te gaan, kregen drie professionals na afloop van de
presentaties de mogelijkheid om zich aan de hand van een elevator pitch in 5
minuten te presenteren.
Frans Lalieu, E-commerce specialist voor MKB & collectieve marketing
winkelgebieden, ging kort in over waarom Omnichannel, het bedienen van de
consument via meerdere kanalen, zo belangrijk is. Niet het fysieke bedrijf is
leading, maar de combinatie van fysiek en online maakt de ondernemer uiteindelijk
succesvol. Rob Theunissen, Eigenaar RetailTrust / 4onePOS, vertelde dat andersom
denken (van webshop naar fysiek), snelheid en gemak voor de consument en
technologie, de winkelervaring van de consument verbeteren. Ook kregen de
ondernemers in het kort informatie over een alles-in-1 kassasysteem van 4onePOS
waarvanuit men onder andere facebookintegratie, voorraad-en klantenbeheer en
omnichannel kan aansturen. Als laatste ging Glen Janssen, oprichter van
Shoppiness, dieper in op de Shoppiness app, bedoeld om de consument terug te
halen naar de stad en de klantenbinding te vergroten.
De avond werd besloten met een netwerkborrel die de aanwezige ondernemers
gelegenheid bood om één-op-één gesprekken te voeren met elkaar en vragen te
stellen aan de professionals onder het genot van een glas wijn.
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3.GESLAAGDE THEMA-AVOND
Over het algemeen genomen werd de thema-avond goed ontvangen. Toch blijft het een
uitdaging om alle deelnemers op een juiste manier te voorzien in hun informatiebehoefte.
Zo vernamen we van een paar ondernemers dat zij graag tijdens de themaavond nog wat
meer informatie wilden ontvangen over hoe je stapsgewijs bepaalde social media tools kunt
inzetten. Door hen naderhand een uitnodiging mee te geven voor deelname aan de Digitale
Werkplaats, een event georganiseerd door Google dat op 14 & 15 november in de
Muziekgieterij plaatsvindt, hebben ze de mogelijkheid gekregen om deze kennis alsnog op
te doen. Het grootste deel van de ondernemers ging die avond echter geïnspireerd naar huis
met goede voornemens de theorie om te zetten in de praktijk en vooral online actiever te
zijn.
THEMA-AVOND IN 2017 BIJWONEN? Laat het ons weten en stuur een mail naar
info@cmmaastricht.nl. Houd onze website www.cmmaastricht.nl en social media in de
gaten voor meer informatie.
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