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MASTER OF RETAIL PSYCHOLOGY & SHOPPER NEUROSCIENCE

De Shopping Trip

Les 8   Trainer Tom van Bommel

In deze les
Tot aan dit punt van de training stond in elke les steeds één aspect van 
de shopping trip centraal. In les 8 werpen we een brede blik op de gehele 
shopping trip. Niet elk moment van de shopping trip is namelijk hetzelfde. 
De doelstellingen, emoties en mindset van de klant kunnen op elk moment 
van de shopping trip omslaan. 

Praktisch betekent dit dat de klant op bepaalde momenten extra gevoelig 
is om een (additionele) aankoop te doen. En het goede nieuws voor 
retailers is dat psychologisch onderzoek nauwkeurig heeft ontleedt op 
welke momenten dit het geval is én hoe je deze kunt beïnvloeden. Alles 
voor de ongeplande aankoop. In deze les nemen we de shopping trip 
daarom stap voor stap door, op zoek naar de dynamische factoren die 
schuilgaan achter koopgedrag.

De Entree (les 8.1)
Misschien wel de belangrijkste beïnvloedingskans vindt plaats voordat men 
überhaupt in de winkel is: de entree. Grijpt de winkel aandacht? Wordt de 
langslopende passant naar binnen verleid? En zo ja, met welke mindset? 

De toeloop van een winkel is een samenspel van twee factoren: locatie en 
bekendheid.

Invloed van locatie 

De bekende retailslogan ‘Location, location, location!’ zegt het al: locatie 
doet ertoe. 

 Ð De winkelomzet hangt sterk samen met de bereikbaarheid van die 
winkel (centraal, of gezamenlijk met veel andere winkels), evenals het 
gemak van bereik (vervoersopties en parkeergelegenheid).
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 Ð Binnen winkelgebieden is de anchor store cruciaal. Dit is de winkel 
die de meest aanzuigende werking heeft, wat alle omliggende 
winkels ten goede komt. De beste plek voor een winkel is in de 
buurt van de anchor store, maar niet pal ernaast (dan gaat het juist 
bezoekers kosten, doordat deze afbuigen naar de anchor store).

 Ð Het Food E!ect: winkels in de buurt van eetgelegenheden zoals 
restaurants of food courts, profiteren mee van de stroom mensen 
die op het eten afkomt. Liefde gaat door de maag, ook in retailland.

Invloed van naamsbekendheid 

De tweede cruciale factor die de toeloop naar een winkel bepaalt, is 
naamsbekendheid. Dit is de tegenhanger van locatie: veel bekendheid 
kan een slechte locatie compenseren, net als dat een goede locatie een 
onbekende winkel een zetje kan geven.

 Ð Winkels die niet onder een keten vallen, springen minder snel in het 
oog. Dit is exact te meten met Eye Tracking: ons oog fixeert sneller 
op vertrouwde concepten. Hoe vaker je iets ziet, hoe sneller dit je 
ook zal opvallen.

 Ð Naam op gevel werkt altijd goed voor identiteit. 
 Ð Ook als individuele winkel (die niet bij een keten hoort) is het 

belangrijk om aan visuele branding te doen. Op deze manier kun je 
met je merk online adverteren, waardoor het zien van het logo in 
de winkelstraat dus meer zal opvallen. Je speelt dan in op hetzelfde 
aandachtsprincipe.

Invloed van etalagefactoren

Wat kun je doen om meer passanten daadwerkelijk naar binnen te lokken? 
Er is veel onderzoek verricht naar de invloed van de etalage op de kans dat 
een klant naar binnenstapt. Hier volgen de belangrijkste inzichten op een 
rij.

1. Designconcept  

Wat toon je in de etalage – en op welke wijze presenteer je dit? Er zien 
hierin globaal twee richtingen mogelijk: een creatieve insteek of een 
commerciële insteek. De e!ectiviteit van elke insteek blijkt af te hangen 
van de doelstelling van de klant.

DE SHOPPING TRIP
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2. Achtergrond of winkel?  

Sommige etalages zijn afgeschermd van de winkel met een achtergrond. 
Andere etalages gunnen de passant een kijkje in de winkel. Wat zijn de 
voor- en nadelen van deze opties? 

 Ð Het is e!ectief om andere mensen zichtbaar te maken. Mensen 
lopen graag een winkel binnen waar het medium-druk is. Een open 
winkeldisplay maakt medeklanten zichtbaar.

 Ð Achtergrondloze displays resulteren echter veelal in hogere workload 
en grijpen daardoor minder de aandacht. Daarom is de open etalage 
een no-go voor grote winkels.

3. Product 

Etalages tonen meestal meerdere producten die in de winkel verkrijgbaar 
zijn. Wat is de invloed van een etalagepositie op de verkoop van deze 
producten?

 Ð Het getoonde product zal meetbaar toenemen in verkoop. 
Interessant genoeg zal deze stijging na verwijdering uit de etalage 
niet in één keer terugvallen naar baseline, maar geleidelijk afnemen.

 Ð Mainstream producten verhogen tra"c de winkel in. Exclusieve 
producten trekken daarentegen grotere spenders aan. Stem je 
etalageproducten dus af op het gewenste publiek.

 Ð Onverwachte producten trekken de aandacht. Probeer dus hier en 
daar wat verrassingen te etaleren. 

4. Aandachtsboosters 

De volgende vier technieken verhogen de aandacht naar je winkeletalage.

 Ð Hoog contrast tussen product en achtergrond. Dit kan bereikt 
worden met kleur of belichting.

DE SHOPPING TRIP

Creatieve Insteek

 Ð Werkt goed voor  
recreatieve mindset 

 Ð Lage workload

Commerciële Insteek 

 Ð Werkt goed voor 
koopgerichte mindset

 Ð Hoge workload
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 Ð Grootte. Grotere etalages krijgen aanzienlijk meer aandacht. 
Sommige mensen kijken meer richting de grond dan anderen. Door 
een zo groot mogelijke etalage te hebben, verhoog je de kans dat 
jouw etalage opvalt in ieders blikveld.

 Ð Contrast met de etalage direct ernaast. Je kunt doelgericht 
contrasten door de achterwanden te variëren in een horizontaal 
licht-donker-licht-donker patroon.

 Ð E!en kleur. Als een achtergrond uit meerdere kleuren of vormen 
bestaat, ervaart men meer workload en zullen klanten minder 
geneigd zijn de aandacht op de etalage te vestigen.

5. Boodschap

Wanneer de etalage geschreven communicatie bevat, dan is e!ectief in te 
spelen op een van onderstaande menselijke gevoeligheden.

 Ð Nieuw
 Ð Exclusief
 Ð Best-selling (populariteit)
 Ð Korting en deals

6. Oriëntatie 

Mensen die in een winkelstraat lopen, zullen een etalage bijna nooit recht 
van voor bekijken, maar van de zijkant. Plaats producten in de etalage dus 
een beetje schuin zodat deze goed zichtbaar zijn voor de voorbijgangers. 
Dit is met name met paspoppen een eenvoudige techniek om aanzienlijk 
meer aandacht te trekken.

7. Digital  

Digitale etalage-elementen zoals beweging en/of interactieve schermen 
kunnen werken, maar vooral in rustige gebieden. In drukke winkelstraten 
is de baseline workload al te hoog, waardoor dynamische etalages juist 
sneller genegeerd worden.

Voorbeeld. Schuine oriëntatie vangt aandacht van passanten.

DE SHOPPING TRIP
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Tripwetten (les 8.2)
Klanten blijken verrassend voorspelbaar in hun (winkel)gedrag. Gedurende 
de training zijn we al tal van dergelijke wetmatigheden tegengekomen:

 Ð We lopen automatisch naar open ruimte en rustige plekken.
 Ð We volgen het licht, vooral als er verschil in licht en donker is.
 Ð We vinden het prettig om naar knooppunten in de winkel te gaan 

waar we overzicht hebben over de gehele winkel (zichtlijnen!).
 Ð We lopen tegen de klok in (en spenderen meer wanneer de winkel dit 

toestaat).
 Ð We blijven graag aan de hoofdpaden plakken en gaan enkel 

doelgericht de zijpaden in.

In deze sectie maken we deze lijst van wetmatigheden compleet met 
tripwetten over de overkoepelende shopping trip. En juist hier lopen onze 
verwachtingen en de realiteit soms flink uiteen.

Hoeveel lopen we eigenlijk? 

Wanneer je een klant na een shopping trip vraagt hoeveel van de 
supermarkt ze bezocht hebben, dan schatten ze in de regel rond de 75# 
van de winkel. In werkelijkheid is het slechts 33".

Hoeveel kopen we eigenlijk? 

De meest voorkomende aantal gekocht 
producten is... 1. 
Toch zijn klassieke winkelconcepten zodanig 
ingericht alsof elke klant tot doel heeft met 
volgeladen winkelwagens te vertrekken.  

Wanneer we kijken welke producten gedurende 
deze vlugge trips gekocht worden, dan blijken deze niet willekeurig, maar 
juist steeds weer dezelfde producten te zijn. Er is in het productportfolio 
van de winkel dus sprake van:

 Ð De quick trip producten: een klein aantal producten dat veel gekocht 
wordt.

 Ð De long tail producten: een groot aantal producten die slechts door 
weinig mensen worden aangeschaft.

Quick trip voor winkels

 Ð Belangrijkste categorieën 
op hoofdpad

 Ð Meerdere locaties voor de 
quick-trip merchandise

 Ð Quick-trip shop-in-shop 
(zoals Stew Leonard’s)

Quick trip voor merken

 Ð Locatie, locatie, locatie
 Ð Het boemerang e!ect

DE SHOPPING TRIP
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E#ciëntie

Hoewel je het door de talloze irrationele gedragingen die in deze cursus 
aan bod komen niet zou verwachten, blijken mensen in staat bijzonder 
e"ciënt te winkelen.

 Ð Gemiddeld 28# van de winkeltijd is ‘waste’ (van elke 5 minuten is er 1 
verspild door ine"ciënte routes en zoekwerk).

 Ð De volgorde waarin we producten kopen is vaak perfect; de 
ine"ciëntie zit hem simpelweg in de route er naartoe.

 Ð Individuele verschillen zijn groot, vooral door categoriebekendheid: 
hoe vaker we in een winkel of een specifieke categorie shoppen, des 
te e"ciënter we worden.

Meters en moeite

Er bestaat een spanningsveld tussen meters en moeite.

 Ð Meters. Hoe meer meters een klant aflegt, des te meer aankopen 
deze persoon zal doen. Veel technieken die het aantal gelopen 
meters laten toenemen resulteren zo indirect tot meer sales.

 Ð Moeite. Het brein is lui. Hoe meer moeite iets kost, des te minder we 
geneigd zijn iets te kopen.

De crux van e!ectieve winkelinterventies is het aantal meters te laten 
toenemen zonder dat dit resulteert in meer moeite voor de klant.

Category shu$e 

De category shu$e is het plaatsen van producten en/of segmenten op een 
andere locatie zodat de klant meer tijd in de winkel besteedt. Dit leidt tot 
meer meters, maar vaak ook meer moeite. 

 Ð Dodelijk voor populaire ongeplande producten. Maar verhoogt over 
de gehele linie op korte termijn uitgaven inderdaad met 7.2#.

 Ð Negatieve langetermijninvloeden: de klant gaat de winkel associëren 
met ingewikkeld.

 Ð Gulden middenweg: het Costco concept met vaste buitenrand en 
wisselende binnenzone. Zo wordt het wisselen van producten leuk. 
Meer meters en minder moeite dus.

 Ð Promoot dit wisselconcept actief. Dit maakt verandering 
voorspelbaar en iets waar de klant naar uitkijkt.

DE SHOPPING TRIP
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Invloed van hulpmiddel: karretje, mandje of lege handen

Of we met een wagentje, mandje of met lege handen de winkel ingaan 
hangt af van de triplengte demografische kenmerken zoals leeftijd. Meer 
dan een handig hulpmiddel om boodschappen te doen, blijkt deze van 
invloed op de mindset van de klant. 

 Ð Winkelen met lege handen verlaagt drastisch de kans dat iemand 
een ongeplande aankoop doet. Je kunt dit verhelpen door ergens 
anders in de winkel nog mandjes uit te stallen.

 Ð Bij gebruik van een mandje kopen we al gauw meer dan gepland 
doordat het simpelweg makkelijker is. Daarnaast verhoogt het 
mandje impulsaankopen door het ‘slot machine e!ect’. Bij het 
vasthouden van een winkelmandje is onze arm in de positie 
om iets naar zich toe te trekken. Dit roept onbewust extra 
toenaderingsmotivatie op in het brein, wat zorgt dat je sneller tot 
impulsaankopen overgaat.

 Ð Het wagentje zorgt ervoor dat we iets minder vrij winkelen en 
minder aandacht hebben voor producten. Onbewust gaat veel 
aandacht verloren aan het manoeuvreren van de wagen. Een 
interessant inzicht is dat in klassieke winkel layouts veel klanten de 
wagen niet verlaten, waardoor de kans op ongeplande aankopen 
afneemt. Bij meer moderne free-flow layouts gebeurt het aanzienlijk 
vaker dat de klant de wagen even parkeert en vrij gaat winkelen, 
waardoor de kans op ongeplande aankopen toeneemt.  

 Ð De handheld scanner verhoogt verblijftijd en uitgaven bij 
doelgerichte aankopen. Deze verhoogt productinteractie en zorgt zo 
voor meer positieve emotie. Echter, bij winkelen voor de lol werkt de 
scanner averechts en maakt deze mensen juist prijsbewuster.

Mindset (les 8.3)
Tussen binnenkomst en kassa varieert de mindset van de klant continu. 
Hoe wisselt onze mindset gedurende de shopping trip? Hoe beïnvloedt dit 
ons koopgedrag? En hoe kunnen retailers hier slim op inspelen?

Het Shopping Momentum E!ect

Aankopen staan niet los van elkaar. Onderzoekers hebben ontdekt dat 
wanneer we een product kopen, dit automatisch kortdurend de kans 
verhoogt dat we een (ongerelateerd) ander product kopen.

DE SHOPPING TRIP



99

 Ð Dit e!ect blijkt extra sterk op ongerelateerde categorieën, in het 
bijzonder van een functioneel item (shampoo) op een emotioneel 
item (donut).

 Ð De belangrijkste praktische implicatie is om de eerste koopbeslissing 
zo vroeg mogelijk in de shopping trip te laten plaatsvinden. Plaats 
daarom altijd een brede populaire categorie aan het begin van de 
winkel.

 Ð Mix populaire geplande aankopen met populaire ongeplande 
aankopen. Zo profiteer je maximaal van het Shopping Momentum 
E!ect.

Context priming

Wanneer je denkt aan feest, dan denk je aan... bier, chips, cola (vul zelf 
maar in). Hoe helderder we de context van een product voor de geest 
kunnen halen, des te aantrekkelijker de bijbehorende producten worden.

 Ð Maak context actief door visuele communicatie, bijvoorbeeld 
gezellige borrels bij bier en wijn.

 Ð Ook producten zelf kunnen een samenhangende behoefte activeren. 
Zo zal het zien van bier de behoefte aan zoutjes activeren. Dit 
onderstreept het belang van synergistisch verkopen.

De ‘Which to Choose’ Mindset

Wanneer een klant één product ziet, vraagt hij zich af ‘Koop ik dit 
product?’, terwijl bij het zien van twee of meer producten de vraag 
verandert in ‘Welke koop ik?’. Deze ‘Which to Choose’ mindset verhoogt de 
kans dat er iets gekocht wordt.

 Ð Mindset blijft zelfs actief bij volgende categorieën.
 Ð Vergelijking dient tussen aantrekkelijke producten te zijn; een 

vervelende vergelijking (‘Welke gloeilamp moet ik in hemelsnaam 
hebben?’) werkt juist averechts.

 Ð Het e!ect laat zich versterken met schapindeling en aanvullende 
communicatie (‘Kies je favoriete smaak’).

DE SHOPPING TRIP
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Tijdsdruk mindset

Wanneer we shoppen met tijdsdruk of veel medeklanten om ons heen, zal 
ons brein proberen sneller keuzes te maken.

 Ð We kiezen heuristischer en zullen vaker gaan voor het merk dat we al 
kennen, het product op de beste schappositie, de beste aanbieding, 
etc.

 Ð We kiezen er sneller voor om simpelweg niets te kopen. Dit is funest 
voor categorieën die voornamelijk ongepland gekocht worden.

Licensing

Hoe meer ‘goede’ dingen we hebben gekocht, hoe meer we onszelf 
toestaan om ‘slechte’ dingen te kopen. Daarom worden we naarmate de 
shopping trip voortduurt steeds gevoeliger voor impulsaankopen.

 Ð Plaats de zogenaamde virtue categories voorin de winkel 
(functioneel, gezond, langetermijn)

 Ð Plaats de zogenaamde vice categories aan het eind van de 
shopping trip (emotioneel, lekker, kortetermijn)

Schaamte: Het Masking E!ect

Wanneer we ons schamen voor de aankoop van een bepaald product, 
dan willen we dit bewust of onbewust verdoezelen met extra aankopen. 
Gemiddeld blijkt de orderwaarde 5 dollar hoger bij mandjes met 
beschamende producten.

Impulsaankopen

De belangrijkste mindsetfactor voor retailers is de mate van impulsiviteit 
die de klant ervaart. Hoewel individuen van elkaar verschillen in hun 
baseline-impulsiviteit, blijken ook omgevingsfactoren van grote invloed op 
impulsaankopen.

Individuele verschillen in impulsaankopen

 Ð Mensen die hoog scoren op sensation seeking blijken ook sneller 
tot impulsaankopen over te gaan.

 Ð Mensen die lol beleven aan shoppen kopen ook sneller uit impuls. 
 Ð Mensen die slecht zijn in plannen, abstract denken en het inschatten 

van consequenties zullen ook sneller tot impulsaankopen overgaan.

Maar het belangrijkst: omgeving heeft een dubbel zo groot e!ect op 
impulsgedrag dan persoonlijkheid.

DE SHOPPING TRIP
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Aandacht en impulsaankopen

Niemand zoekt bewust naar een impulsartikel. Het is daarom zaak om 
producten die zich lenen als impulsaankoop te tonen op locaties waar men 
automatisch geneigd is te kijken.

 Ð End caps en vrijstaande speciale meubels verhogen de impulsiviteit 
aanzienlijk.

 Ð Impulsartikelen bereiken hun impact uitsluitend op pakhoogte. Dit 
komt omdat het centrale zicht voornamelijk op deze hoogte gericht 
is.

Invloed van productsoort

Het ene product maakt aanmerkelijk meer kans om als impulsaankoop mee 
naar huis te gaan dan het andere.

 Ð Impulsaankopen richten zich veelal op producten die we kopen 
voor plezier (bijvoorbeeld snacks) of om onze identitieit te tonen 
(bijvoorbeeld kleding).

 Ð Functionele producten kunnen ook, maar dan vooral als de deal 
value goed is. De impulsiviteit komt in dat geval voort uit het gevoel 
van ‘daar kun je het toch niet voor laten liggen’.

Betaalcontext en impulsaankopen 

 Ð We zijn impulsiever met betaalpassen dan cash.
 Ð Enkel het zien van logo’s van pin-, creditcard- of iDEAL-

mogelijkheden kunnen mensen al een tikkeltje impulsiever maken.

Communicatie en impulsaankopen

Communicatie kan dat laatste noodzakelijke duwtje tot een impulsaankoop 
leveren. 

 Ð Visuals. Beelden die spiegelneuronen prikkelen, gebruikssituaties 
en/of fotografie vanuit een eerstepersoonsperspectief.

 Ð Actieprompts. Korte actiegerichte teksten die het ‘gewoon 
doen’ gevoel aanwakkeren, zoals: ‘Neem lekker mee’, ‘Lekker 
voor vanavond’ of het meer motivatiegerichte ‘Maak jezelf 
onweerstaanbaar’.

 Ð Labels. Een sticker of bordje dat inhaakt op: SALE, populariteit, 
nieuwigheid, speciale tip (autoriteit) of exclusiviteit.

Let wel: het e!ect van bovenstaande communicatietechnieken neemt snel 
af als hetzelfde product keer op keer dezelfde techniek inzet. Zorg dus 
altijd voor goede variatie!
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Checkout (les 8.4)
We zijn nu beland bij de allerlaatste stap van de shopping trip: de checkout. 
Deze laatste stap speelt een extra grote rol in hoe de hele shopping 
ervaring wordt opgeslagen in het geheugen. Cruciaal voor het merkimago 
van de retailer dus.

Waarom het einde zo belangrijk is: de peak-end rule

Ons brein blijkt herinneringen selectief op te slaan. Psychologen hebben 
ontdekt dat de herinnering van een ervaring wordt gevorm door het 
emotionele piekmoment en het einde. Dit heet de peak-end rule.

De peak-end rule verklaart waarom een slecht dessert zwaarder drukt 
op de herinnering van een etentje dan een slecht voorgerecht. Maar ook 
waarom het op vakantie voor je herinnering verstandiger is te investeren in 
één grote activiteit dan vele kleine (snel vergeten) activiteiten.

IKEA past de peak-end rule geniaal toe: na de negatieve ervaring van het 
afrekenen van een relatief hoog bedrag, sluit IKEA de gehele ervaring af 
met een ijsje voor 70 cent. We verlaten de winkel met het gevoel dat alles 
een koopje is.

De ideale wachtrij

Vanwege de peak-end rule is het zaak het verblijf in de wachtrij bij de 
checkout zo aangenaam mogelijk te maken. Wachtrijperceptie blijkt van de 
volgende factoren afhankelijk:

 Ð Hemelsbrede afstand (kassa moet in zicht zijn).
 Ð Tempo van progressie (zo min mogelijk stilstaan).
 Ð Aantal mensen achter je (het is fijn om niet de laatste te zijn).
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De wachtrij veraangenamen

Los van het optimaliseren van de wachtrijstructuur kunnen retailers veel 
doen om de checkout zo positief mogelijk te maken.

 Ð Zorg dat de kassa gescheiden is van het winkelgedeelte, want als 
je tijdens het shoppen al ziet hoe druk het is bij de kassa kan dat 
demotiverend werken.

 Ð In de rij blijken mensen vooral hun tijd te doden door te kijken naar 
producten en communicatie. Tijdens het winkelen lezen mensen 
nauwelijks teksten op bordjes, maar bij de kassa wel!

 Ð Ook zijn producten in het kassagebied grote kanshebbers voor 
impulsaankopen, denk aan eten of funtionele artikelen voor een lage 
prijs.

 Ð Essentieel is dat deze producten binnen handbereik liggen – 
letterlijk. Opzij stappen of, erger nog, naar een product moeten 
vragen werpt een hoge drempel op die impulsaankopen belemmert. 
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Trip Research (les 8.5)
Hoe meet je hoogte- en dieptepunten in de winkel? Voor retailers is dit 
cruciale informatie, want het vertelt hen in hoeverre de winkelbeleving 
positief afstraalt op het merk en in welke afdelingen er mogelijk nog werk 
aan de winkel is.

Uitvragen heeft slechts in beperkte mate zin: mensen zijn zich minimaal 
bewust van de emotionele en motivationele processen die zich tijdens het 
winkelen in hun hoofd ontvouwen.

Onbewuste beleving meten met neuro- en biometrische 
methoden

Met EEG, Eye-tracking en GSR kun je in kaart brengen hoe men van 
seconde tot seconde een winkeltrip beleeft.

 Ð Eye-tracking. Deze apparatuur meet nauwkeurig waar de klant naar 
kijkt, met welke producten en afdelingen geïnteracteerd wordt en 
welke aspecten een rol spelen in het keuzeproces.

 Ð EEG. De enige manier om hersenactiviteit te meten terwijl de klant 
door de winkel loopt is met EEG. De apparatuur is portable en 
comfortabel, waardoor het zich uitermate goed leent voor realistisch 
marketingonderzoek. EEG geeft op de milliseconde nauwkeurig 
weer wat er in de bovenkamer afspeelt op het gebied van aandacht, 
informatieverwerking en motivatie.

 Ð GSR. Dit apparaat meet je de mate van fysieke activatie, in 
het bijzonder winkelstress. Het is een kastje om de pols met 
elektroden aan de vinger die huidgeleiding en hartslag meten. Ook 
leugendetectors werken op basis van GSR. 
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Wat je leert van de onbewuste winkeltrip

De combinatie van Eye Tracking, EEG en GSR geven nauwkeurig inzicht in 
hoe klanten de winkel van moment tot moment beleven. Dit levert globaal 
drie soorten inzichten op:

 Ð Inzicht in hoe de klant shopt en kiest. Dankzij de eye tracker kun 
je je verplaatsen in de schoenen van de klant. Zo ervaar je wat de 
klant ziet en, nog veel belangrijker, wat de klant allemaal niet ziet. 
Dit levert optimalisatie-inzichten op voor beter indeling, signing en 
routing.

 Ð Beleving per afdeling. De emotionele winkelplattegrond geeft in 
één oogopslag weer hoe de verschillende afdelingen ten opzichte 
van elkaar scoren op positieve emotie, moeite en stress.

 Ð Emotionele flow. Wanneer je de neuro metrics uitsplitst naar lineaire 
belangrijke momenten in de winkeltrip, dan krijg je inzichten in de 
emotionele hoogte- en dieptepunten van de typische klant. Wanneer 
je dit in het licht van de peak-end rule beschouwt kun je een 
inschatting maken van de emotie die op lange termijn zal beklijven.

Output. Emotional store map. Output. Emotional flow shopping trip.

Neem dit mee 

Timing is alles. Als retailer is het zaak de 
krachtmomenten te benutten die van 
nature optreden tijdens de winkeltrip 
van de klant. Hoe meer je begrijpt 
onder welke omstandigheden klanten 
warmlopen voor een aankoop, des te 
minder hard je aan ze hoeft te trekken.

Inside the Mind 
of the Shopper
The Science of Retailing

Herb Sorensen

Boekentip
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