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Inleiding
Voor je ligt het boek Presentation-Skills. In dit boek maak je op een
interessante en leuke manier kennis met de verschillende aspecten van het
presenteren van producten. Als producten op een aantrekkelijke manier
gepresenteerd worden, zul je dit vaak merken aan de verkoop en de interesse
vanuit de klant. In dit boek is zoveel mogelijk gekozen voor situaties die
je zelf tegen kan komen. Presentation-Skills is niet alleen handig om je
kennis over productpresentatie te vergroten, het vergroot ook je algemene
ontwikkeling. Verder maak je kennis met de verschillende branches waar de
producten onder vallen.

Presentatiekennis is erg belangrijk bij je vak als verkoper. Klanten gaan
makkelijk af op de producten die aantrekkelijk gepresenteerd in de winkel
staan. Door een goede presentatie kun je de klanten verrassen en dat kan de
verkoop weer bevorderen.

Presentation-Skills is één van de onderdelen van Retail-Skills.
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Je gebruikt presentation-skills bijvoorbeeld bij het demonstreren van
artikelen, een onderwerp dat we in het boek Sales-Skills hebben behandeld.
Ook gebruik je je presentatiekennis in je webshop om producten passend bij
elkaar aan te bieden. Dit is in het boek Web-Skills uitgebreid behandeld. In
dit boek maak je ook gebruik van product-skills om zo je producten logisch te
kunnen presenteren.

Retail-Skills, waar retail tot leven komt
In Retail-Skills komt retail tot leven. De basis van Retail-Skills is gebaseerd
op het Retail-skillsprogramma dat bestaat uit zes skills. In de Store for Skills
train je alle vaardigheden van het werken in een winkel. Tijdens RetailSkills werk je aan vakken als Nederlands, Engels, commerciële economie,
assortimentskennis, bedrijfseconomie en presentatie.

De zes skills binnen Retail-Skills zijn als volgt samengesteld:

Sales skills

Presentation skills

Speaking skills

Web skills

RETAIL
SKILLS

Business skills

Product skills
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Opdracht
Bekijk de volgende video en beantwoord de vragen.
www.use.li/c16/0557
Beantwoord de volgende vragen:
1
Wat valt je op aan het winkelexterieur?
2
Wat valt je op aan de winkelomgeving?
3
Waar let je zelf op als je etalages bekijkt?

Hoofdstuk 1

Visual merchandise in de retail
1
Als winkelier wil je niets liever dat veel klanten komen... én kopen! Maar hoe
zorg je ervoor dat er klanten in je winkel komen? Dat heeft alles te maken met
de presentatie van je winkel. Zeg nou zelf: zou jij naar binnen gaan bij een
winkel waar je nauwelijks door de ramen kunt kijken en waarbij de deur half
in de scharnieren hangt? Nee. Je wilt als klant op allerlei manieren geprikkeld
worden om naar binnen te gaan. Dat kan zijn door middel van kleur, vorm,
materialen en aankleding. Maar ook de omgeving van de winkel speelt een grote
rol. Alle factoren samen noemen we visual merchandise.
In dit hoofdstuk werk je aan de volgende doelen:
XX
Ik weet hoe de winkels in de loop der jaren zijn veranderd.
XX
Ik kan de onderdelen van het winkelexterieur benoemen.
XX
Ik kan de onderdelen van het winkelinterieur benoemen.
XX
Ik weet welke kleuren welk gevoel oproepen.
XX
Ik weet uit welke onderdelen een huisstijl van een winkel bestaat.
XX
Ik weet welke verschillende logo’s er zijn.
XX
Ik kan een logo ontwikkelen voor een winkel met prijs- en
servicedistributie.
XX
Ik kan een eyecatcher maken voor een winkel naar keuze.
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1.1
De winkel van toen
Om beter te begrijpen waarom winkels er nu uitzien zoals ze eruitzien, is het
belangrijk om te weten hoe de winkels er vroeger uitzagen en welke functie ze
hadden.
Voor de middeleeuwen stalden de
eerste winkels hun koopwaar uit
op zeilen of doeken op de grond.
Later kwamen de schragen en
het afdak rond de kerk of op de
markten. Schragen zijn dragers
waarop planken kunnen rusten,
waarop koopwaar uitgestald kan
worden. Zo ontstonden de eerste
marktkramen. In de middeleeuwen
ontstonden in de steden de eerste
winkeltjes in koopmanshuizen.
Een winkel van toen

De met de hand gemaakte producten werden voor de winkel gezet, zodat
mensen konden zien wat er te koop was. Zo ontstonden de eerste etalages en
buitenpresentaties.
Voor de tweede wereldoorlog waren er vooral kleine winkels (specialisten).
Mensen gingen naar de bakker voor hun brood en naar de slager voor hun vlees.
Na de tweede wereldoorlog kwamen de supermarkten op. Mensen hoefden niet
meer naar de verschillende winkels om hun producten te kopen.
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Toepassingsvraag 1: Winkels door de jaren heen
XX Maak een collage over hoe winkels er twintig jaar geleden uitzagen.
Gebruik hiervoor internet, boeken et cetera. De collage mag op
A2-formaat papier gemaakt worden met lijm, knipsels en stiften.
XX Presenteer de collage voor je klas. Geef hierbij aan:
XX wat je ziet aan presentatie.
XX wat er veranderd is in de loop van de jaren.
XX welke dingen je nu nog steeds terugziet.

1

De winkel van nu
1.2
Tegenwoordig kopen mensen hun producten online via een webshop of offline
in de fysieke winkel. Zowel op de webshoppagina’s als in de fysieke winkel is
presentatie erg belangrijk. Als klant wil je een goed gevoel krijgen als je een
winkel of webshop bezoekt.
Omdat er zoveel concurrentie is, word
je als winkelier gedwongen om alles
op alles te zetten. De winkelier die
niet moderniseert en niet inzet op
een hedendaagse presentatie verliest
snel terrein. Daarom werken veel
winkeliers met etaleurs en visual
merchandisers die zich bewust zijn
van de hedendaagse trends en de
toekomstige tendensen.
Een winkel van nu

De etalage en de presentaties van nu zien er vaak dynamisch en pakkend uit en
trekken de mensen naar binnen.
Toepassingsvraag 2: Winkels zijn veranderd
Kies een branche naar keuze, bijvoorbeeld de modebranche, schoenenbranche
of elektronicabranche. Maak een tijdpad op papier van 1985 tot nu waarin je
laat zien hoe de winkels zijn veranderd. Voeg bij ieder jaar een foto toe van een
winkel waarin je in drie steekwoorden aangeeft hoe deze eruitziet.
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1.3
Onderdelen van de winkel
De winkel bestaat uit een buitenkant en binnenkant. Dit noemen we
winkelexterieur en winkelinterieur.

Winkelexterieur

Winkelinterieur

signing
reclamebord
pand &
voorpui

etalage

Winkelexterieur
Het winkelexterieur moet er uitnodigend en verzorgd uitzien. Anders
gaan de klanten er minder snel
naar binnen. Er zijn allerlei dingen
die belangrijk zijn bij de uitstraling
van de winkel en de omgeving. De
belangrijkste onderdelen van het winkelexterieur zijn:

Winkelomgeving
De winkelomgeving is de directe omgeving waar de winkel staat. Je kunt hierbij denken aan de winkelstraat, de parkeerplaats, of er bankjes staan en of de
plantenperken netjes bijgehouden worden. Vaak wordt een winkelstraat door de
gemeente en de ondernemersvereniging bijgehouden.
Als winkelier word je dan lid van een
ondernemersvereniging of winkeliersvereniging. Zij vergaderen een
paar keer per jaar om te bepalen hoe
de winkelomgeving eruitziet en of
er extra’s moeten komen zoals sfeerverlichting rond de feestdagen of
bloeiende plantenbakken in de zomermaanden. Als de winkelomgeving er
netjes uitziet, zullen klanten makkelijker bij de winkel naar binnen lopen.
Winkelomgeving
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Etalage
De etalage is natuurlijk ook erg belangrijk als het gaat om het aantrekken van
klanten. In de etalage presenteer je je producten en combineer je ze met andere
producten om met de klant mee te denken. Vaak wisselt de etalage met iedere
nieuwe collectie of met de komst van een nieuw seizoen. In de etalage kun
je eindeloos variëren met kleuren en materialen om jouw producten zo goed
mogelijk te presenteren! In hoofdstuk 2 gaan we verder in op de verschillende
soorten etalages.

1

Pui/gevel/entree
Ziet de gevel er goed en netjes uit of bladdert de verf van de kozijnen? Klanten
letten hier bewust en onbewust op als ze bij een winkel naar binnen gaan. Het is
belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden.
Signing
Signing zie je overal. Het zijn de ‘wegwijzers’ en reclameborden naar de
winkel en daarom zijn ze erg belangrijk. In een goede signing komen de
kleuren en lettertypes van de winkel
terug. Signing kan in de vorm van
vlaggen, spandoeken, reclameborden
en belettering voorkomen. Bijna
iedere winkel gebruikt het.
Signing

Buitenpresentaties
Vaak presenteren winkels enkele producten buiten om zo te laten zien wat ze
verkopen. Het is belangrijk om goed over deze presentaties na te denken omdat
klanten bij een goede buitenpresentatie stoppen en misschien ook even binnen
gaan kijken. In paragraaf 2.4 gaan we verder in op buitenpresentaties.
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verlichting

schappen
& rekken

kassa
prĳskaartje

artikelen

Winkelinterieur
Als de klanten dan naar binnen
komen, verwachten ze dezelfde sfeer
als die welke de buitenkant uitstraalt.
Het winkelinterieur moet dus aangepast zijn aan het winkelexterieur.
De winkelier gebruikt bijvoorbeeld
dezelfde kleuren of presentatiematerialen. In de afbeelding hiernaast zie
je uit welke onderdelen het winkel
interieur bestaat.

Bij al deze onderdelen is het belangrijk dat de winkelier nadenkt over het
gebruik van materialen, meubilair en kleuren. De winkelier kiest een bepaalde
stijl en gaat in die stijl de winkel inrichten. Hierbij horen ook de kassa, paskamers
en de verlichting. De nieuwe collectie staat bijvoorbeeld in de spotlight en ook in
de paskamers is de verlichting helder.
De routing bepaalt langs welke paden de klant de winkel door loopt. In sommige
winkels wordt de routing heel duidelijk aangegeven, in andere winkels word je
als het ware in een bepaalde richting ‘geduwd’ door het gebruik van bepaalde
opstellingen.

Routing

kassa

uitgang

ingang
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Toepassingsvraag 3: Store-safari
Wat is een store-safari? Een store-safari is een speurtocht langs winkels in een
winkelstad.
Ga op store-safari in je eigen stad. Let hierbij op het winkelexterieur en winkel
interieur. Leg het volgende vast met behulp van een camera of je smartphone:
XX Loop door de winkelstad. Kies vijf winkels die jou aanspreken en vijf
winkels die je niet aanspreken.
XX Geef per winkel drie argumenten waarom ze je wel of niet aanspreken.
XX Maak van de tien gekozen winkels per winkel een foto van de etalage,
van de entree en van een presentatie in de winkel. Vraag van tevoren
toestemming aan de winkelier.
XX Maak een top drie van de winkels die je hebt bezocht, waarvan jij vindt
dat het exterieur en interieur goed bij elkaar passen. Geef met drie
argumenten per winkel aan waarom je dit vindt. Presenteer dit met
PowerPoint.

1

Kleuren
1.4
Kleuren zijn erg belangrijk in de detailhandel. Uit onderzoek is gebleken dat
93% van de mensen zich laat leiden door kleuren en visuele elementen bij een
aankoop. Ook in kranten en folders worden advertenties en aanbiedingen in
kleur 42% meer gelezen dan die in zwart-wit.
Iedere kleur roept een gevoel op. In onderstaand overzicht kun je zien welke
kleuren welk gevoel oproept. We kiezen voor de zes basiskleuren.

Kleuren zijn belangrijk in de detailhandel.
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Kleur

Omschrijving

Rood

Rood is een krachtige kleur en roept sterke emoties op. Het verhoogt je eetlust en je
wordt er gepassioneerd en intenser door. Het is ook de kleur van de liefde. De kleur rood
geeft een gevoel van urgentie. Daarom wordt de kleur vaak ingezet bij de uitverkoop.

Geel

De kleur geel activeert de hersenen. Geel staat voor optimisme, vrolijkheid, creativiteit,
fantasie en energie. Je wordt actief van de kleur geel. Geel wordt vaak geassocieerd met
kinderen. Kijk maar eens naar de logokleuren van Intertoys en Zwitsal.

Blauw

De kleur blauw wordt geassocieerd met water, rust en kalmte. Verder verhoogt de kleur
blauw de productiviteit en wordt daarom veel gebruikt op kantoren.

Oranje

De kleur oranje zorgt voor een gevoel van opwinding, enthousiasme en warmte.
In de winkel wordt oranje vaak gebruikt om op te roepen tot actie. Denk aan de
hamsterweken bij de AH.

Groen

De kleur groen zorgt voor een gevoel van gezondheid en kalmte. Groen symboliseert de
natuur. Winkels zetten de kleur groen in om mensen een relaxt gevoel te geven.

Paars

De kleur paars staat voor rijkdom, succes en wijsheid. De kleur paars wordt vaak
gebruikt in luxere winkels.

Toepassingsvraag 4: Kleuren
XX Download de kleurplaat via www.use.li/c16/0293 of vraag hem aan je
docent. Deze kleurplaat ga je inkleuren met kleuren die bij jou passen.
XX Wissel je kleurplaat uit met vijf klasgenoten. Vraag aan je klasgenoten of
zij vinden dat je kleurplaat past bij een winkel met servicedistributie of
een winkel met prijsdistributie. Vraag ook welk gevoel de kleurplaat bij
hen oproepen.
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1.5
Huisstijl
Het winkelinterieur en -exterieur moet een geheel vormen. Hierbij spelen
winkelformule, verkoopsysteem en huisstijl een rol. Door middel van
een huisstijl presenteert een winkel zich naar buiten. Huisstijl zorgt voor
herkenbaarheid. Vormen, kleurgebruik en materialen zijn onderdelen van een
huisstijl. De huisstijl moet aansluiten bij de doelgroep, het assortiment en het
prijsniveau.

1

De belangrijkste onderdelen van een huisstijl zijn:
XX logo, kleur en belettering
XX vormgeving en aankleding
De huisstijl vind je overal in de winkel terug, niet alleen in de presentaties, in de
etalage en de kleding die het personeel draagt, maar ook zeker in de communicatie naar buiten toe via mail, folders of de webshop.
Een begrip dat terugkomt bij huisstijl is cocooning. Cocooning betekent dat je je
in een winkel prettig voelt, op je gemak. Cocooning betekent eigenlijk huiselijkheid, geborgenheid. Door cocooning kun je klanten aan je winkel binden.
Toepassingsvraag 5: Huisstijl
Voor deze opdracht heb je nodig: fotocamera of mobiele telefoon, computer en
printer, papier en lijm.
XX Maak tweetallen. Bezoek een winkel waarvan jij vindt dat deze een
aansprekende huisstijl heeft. Geef in 100 woorden aan waarom je dat
vindt.
XX Verzamel en fotografeer zoveel mogelijk onderdelen waarop de huisstijl
in de winkel terug te vinden is. Denk hierbij aan:
XX onderdelen waarop je het logo, de kleur en belettering terug kunt
vinden
XX plastic tassen
XX bedrijfskleding
XX visitekaartjes
XX onderdelen in de vormgeving en aankleding
XX reclameborden
XX posters
XX folders
XX meubilair
XX Presenteer al het verzamelde materiaal op een tafel, een vitrinekast ofzo
in je lokaal.
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Logo, kleur en belettering
Logo, kleur en belettering zijn de onderdelen waarmee je als bedrijf herkenbaar
naar buiten toe treedt. Een logo kun je onderverdelen in een beeldlogo, een
woordlogo en een combinatie hiervan.
Beeldlogo
Een beeldlogo heeft geen naam of
titel nodig. Het beeld zelf is al bekend
genoeg om de klanten herkenning
te geven. Een bekend voorbeeld is de
schelp van Shell.

Beeldlogo

Woordlogo
Een woordlogo heeft juist geen beeld
maar de productnaam als logo.
Bijvoorbeeld bij het merk Coca-Cola.

Woordlogo

Combinatie
De meeste logo’s bestaan uit een
combinatie van beeld en woord. Zo
is een woordlogo van BurgerKing
eigenlijk een beeldlogo en woordlogo
ineen.

Combinatie
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Toepassingsvraag 6: Logoquiz
Speel met de klas de logoquiz. Ga naar www.mijngame.nl
Toepassingsvraag 7: Logo
XX Zoek een voorbeeld van een winkel met een beeldlogo, een woordlogo en
een combinatie van beide.
XX Zoek een woordlogo van een winkel met servicedistributie en
prijsdistributie.

1

Toepassingsvraag 8: Logo maken

Casus
Er worden twee nieuwe winkels geopend. De eerste winkel heet Cheapy en
richt zich vooral op lage prijzen. De tweede winkel heet Quality en richt zich
vooral op mensen met een hoog inkomen. Beide winkels verkopen schoenen.

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Maak een woordlogo voor beide winkels. Zoek met Word een lettertype
dat bij deze winkels past.
Geef je woordlogo een kleur die past bij de winkels.
Teken vervolgens deze logo’s op een A4.
Maak op een A4 een beeldlogo dat past bij beide winkels. Houd ook
hierbij rekening met de kleur.
Voeg nu je woordlogo en beeldlogo samen, zodat je een combinatie
krijgt.
Laat je logo’s zien aan twee klasgenoten en beantwoord samen de
onderstaande vragen:
XX Past het lettertype van Cheapy en Quality bij het gekozen
distributiesysteem (prijs of service). Waarom wel of niet? Noem
twee argumenten.
XX Past het gekozen beeld van Cheapy en Quality bij het gekozen
distributiesysteem (prijs of service). Waarom wel of niet? Noem
twee argumenten.
XX Past het gemaakte combinatielogo van Cheapy en Quality bij het
gekozen distributiesysteem (prijs of service). Waarom wel of niet?
Noem twee argumenten.
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Vormgeving en aankleding
Iedere winkel heeft zijn eigen vormgeving
en aankleding. Een parfumeriezaak heeft
een vrouwelijke vormgeving met vooral
ronde en sierlijke vormen. Een bouwmarkt
heeft meer een zakelijke vormgeving met
veel vierkante en rechthoekige vormen.
Aankleding is iets wat direct in verband
staat met de vormgeving. In een parfumeriezaak heb je meer een romantische en
liefelijke aankleding, zoals bloemen in de
winkel. In een bouwmarkt heb je meer te
maken met een stoere uitstraling die met
name gericht is op mannen.
Aankleding van een winkel

Toepassingsvraag 9: Eyecatcher maken
Voor deze opdracht heb je nodig:
XX potloden of stiften
XX stevig karton
XX stoffen
XX schaar/snijmes
XX lijm
XX restmateriaal
Je hebt in de vorige opdracht drie logo’s gemaakt voor Cheapy en Quality. Je
maakt voor deze winkels een eyecatcher/blikvanger/decoratie die past bij het
distributiesysteem. De afmeting voor de eyecatcher is maximaal 30 bij 30 cm.
XX Kies een thema voor de eyecatcher (bijvoorbeeld kerst, herfst, Valentijn
et cetera).
XX Zoek een voorbeeld van een decoratie die past bij je thema. Gebruik
hiervoor een tijdschrift op het internet.
XX Schets een aantal mogelijkheden of ideeën voor de eyecatcher op A4.
XX Kies één van je ideeën om uit te werken.
XX Welke materialen wil je gebruiken voor je eyecatcher? De materialen
moeten passen bij je aankleding.
XX Maak de eyecatcher met behulp van stevig karton of in combinatie met
eventueel andere materialen.
XX Bespreek de mogelijkheden met de docent. Werk netjes en zorgvuldig
voor het beste resultaat.
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1.6
Evaluatie
Nu je hoofdstuk 1 hebt bestudeerd ga je beoordelen of je de doelen die aan het
begin van dit hoofdstuk staan, hebt gehaald. Zet een kruisje in het vakje met
‘Ja, dat kan ik’ of ‘Ik weet het niet zeker’ of ‘Nee, dat kan ik nog niet’.

1
Heb je veel kruisjes gezet bij ‘Nee, dat kan ik nog niet’? Lees dan het hoofdstuk nog eens door en maak de vragen. Bekijk dan opnieuw of je het doel hebt
gehaald. Succes!
Doel:

Ja,
dat kan
ik!

Ik weet
het niet
zeker...

Nee, dat
kan ik
nog niet.

Ik weet hoe de winkels in de loop der jaren zijn veranderd.
Ik kan de onderdelen van het winkelexterieur benoemen.
Ik kan de onderdelen van het winkelinterieur benoemen.
Ik weet welke kleuren, welk gevoel oproepen.
Ik weet uit welke onderdelen een huisstijl van een winkel bestaat.
Ik weet welke verschillende logo’s er zijn.
Ik kan een logo ontwikkelen voor een winkel met prijs- en servicedistributie.
Ik kan een eyecatcher maken voor een winkel naar keuze.
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