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De retailer 
als popster

(don’t) believe the hype!

Flauwvallende meisjes bij de opening van een 

Primarkfiliaal, hippe twintigers in slaapzak voor de 

Applestore: we kijken er al niet eens meer van op. 

Is het handig om een buzz te creëren rondom een 

winkel? En wat kunnen wij leren van de hypes?  →

DOOR MILAN CASPERS
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BELEVING

‘H‘dranghekken bij Primark van-
wege opening’ en ‘dagtrips per 

-

nieuwe vestiging van Primark levert gegarandeerd rijen 

of er op iedere openingsdag wel iemand onwel raakt. 

-

ook wel een stukje van ‘het nieuwe winkelen’?

BUZZ

NOS-

mensen op. 
-

Buzz is er het woord 

-

vooraf de buzz en bij de opening een drukte van jewelste. 

once in a lifetime 

van een tiener is soms onnavolgbaar. 

TIENERMANIE

Bieber fever maar dan op 
winkelgebied.

plausibel is dat veel (jonge) tieners onzeker en zoekende 
coole mensen  in hun 

sporthelden. 

-

zijn portret in plaats van de hedendaagse 

dames letterlijk om zijn zakdoek of een 

dag van vandaag raken sommigen totaal buiten zinnen bij 

MARKETINGPRAATJES

Tijdens concerten  
van Franz Liszt  

vochten de vrouwen 
om zijn zakdoek
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BELEVING

met een lage kwaliteit (en hoge omloopsnelheid) zoals 

-

een winkel als Primark een walhalla voor de kleine porte-
monnee. Het maakt funshoppen mogelijk voor iedereen. 

meiden. 

waarde natuurlijk het hoogst. Dan ben jij de enige met die 
nieuwe telefoon of game. 

-
-

reuze benieuwd hoe dat er dan wel niet uit ziet. 

OPZET IN HET SPEL

-

Het jeugdige volggedrag deed de rest. 

CONSUMEERDEREN
De lange rijen bij een opening zijn iets van de laatste paar 

-

rug toe keren. Maar het tegenovergestelde lijkt ook waar: 

te maken) zijn er steeds meer retailers waar je ook met 
minder geld je uit kunt leven. 

bij de genoemde winkels ook in de jaren daarna doorgaans 
nog steeds bijzonder druk. Na enige tijd zal de (Neder-

een nieuwe opening van dezelfde formule en dus de kans 
op rijen steeds verder zal afnemen. Maar een paar simpele 
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Als ergens een rij staat, 
zal het wel de moeite 

waard zijn: simpelweg 
kuddegedrag


