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Optichannel
unieke en efficiënte communicatie over alle kanalen heen

Sinds 2003
Ervaring in offline & online communicatie

70 experts
staan 200% voor je klaar!

Amsterdam

Hasselt



Strategie Creatie(f) Activatie



Enkele van onze referenties



“Hoe kunnen we retailers begeleiden naar een optichannel (local) marketing strategie?”

1 totaaloplossing met als uitkomst juiste inzichten:
• Go to market strategie
• Positioneringsstrategie
• Online Direct Marketing
• Data inspired campaining
• …

Partnership

Data als input voor 
onderbouwde beslissingen

Strategische 
vertaling

Creatieve, gerichte 
campagnes





Hoe haal je de beste ROI uit je sales netwerk?

Locatieplanning
Netwerk(en) aanpassen voor betere

resultaten

Locatieperformance
Werk naar betere interne 

performance toe 

Marketinguitingen
Doelgerichte marketingacties

per locatie



Een strategische samenwerking
RetailSonar platform als een duurzaam startpunt



Dagelijkse goederen Periodieke goederen Uitzonderlijke goederen Services

Onze Klanten



v

Research &
Development

Data Science
& Quality

Geomarketing
Consultancy

Opgericht in 2011
45+ werknemers

Kantoren in Gent (BE), Parijs (FR) & Utrecht (NL)

Over RetailSonar
Ontmoet de mensen achter onze next level location intelligence



State-of-the-art A.I.
Neem 90% accurate beslissingen

RetailSonar roadmap
Europese referentie in locatiestrategie dankzij…

Geomarketing platform
Volledige controle over je locatiestrategie

Smart data capturing
Jouw informatie altijd up-to-date



Digitale 
transformatie

Klanten winkelen 
anders

Meer data 
beschikbaar

Fysiek netwerk 
wordt herdacht

Overkill marketing 
touchpoints

Concurrentie 
neemt toe

Retaillandschap verandert snel
Steeds complexer & digitaler



Digitale 
transformatie

Klanten winkelen 
anders

Meer data 
beschikbaar

Fysiek netwerk 
wordt herdacht

Overkill marketing 
touchpoints

Concurrentie 
neemt toe

Retaillandschap verandert snel
Steeds complexer & digitaler

Strategische beslissingen
maak je al lang niet

meer enkel op buikgevoel



Data intelligence
Voorspel het gedrag van je klanten en de impact op je winkelprestaties
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Welke klantendata zijn onmisbaar?



• Breng in kaart welke data je zelf beschikbaar hebt

• Op welk (geografisch) niveau

• Accuraatheid

• Volledigheid

• Welke open data kan je gebruiken?

• Welke data moet je aankopen?

• Klantgedrag begrijpen = klantgedrag voorspellen

Mobility

Market 
potential

Micro 
environment

Competition

Mobility

Current
sales

dynamics

Market potential Micro
environment

Competition

Hoe goed ken jij je klant?
Welke data is onmisbaar?



• Geosensitieve sales KPI’s per woonwijk

• Via je CRM

• Totale verkoop/jaar

• Per klantentype en categorie

• Eigen CRM data

• Daarbovenop: mogelijkheden via visitor monitoring uit 
mobiele apps

• Unieke bezoekers

• Bezoekerfrequentie

• Conversie

• Bezoekermotieven

1. Data | Huidige salesdata
Startpunt om klantengedrag te begrijpen Sales KPI’s per living block

Visitor monitoring: visits, origin & motives



Young urban 
professionals
Ethnic young families

Hard working families

Luxury elder people

Young urban professionals
Leeftijd: tussen 22 en 28

Bevolkingsdichtheid: heel hoog
Opleidingsniveau: secundair/hoger

Hard working families
Familietype: meer dan 2 mensen

Welzijn: medium hoog
Werkloosheid: laag

Ethnic young families
Nationaliteit: niet-EU-landen

Familietype: meer dan 2 mensen
Leeftijd: onder 40

Luxury elder people
Leeftijd: tussen 65 en 80

Welzijn: hoog
Woningtype: vrijstaand

Platteland

Wat is mijn totaal 
mogelijke 

marktpotentieel?

1. Data | Marktpotentieel
Begrijp je marktaandeel en segmenteer slim je doelpubliek zowel B2C en B2B

Waar woont mijn 
doelpubliek?



1. Data | Concurrentie
Visualeer en begrijp de impact van je concurrenten dankzij onze retail location database



1. Data | Micro-environment
Info over de lokale activiteit om de positieve/negatieve impact van locatiekwaliteit te begrijpen



1. Data | Mobiliteit
Nauwkeurige reistijden met de auto, te voet, met de fiets om je verzorgingsgebied te berekenen



Klantgedrag complexer?
Nieuwe databronnen ook steeds slimmer!

Bezoekers Monitoring
Wie bezoekt je locatie? 
Van verblijfstijd tot motief

B2B doelgroepen
Op maat gemaakt geografisch 
overzicht van belangrijkste segmenten

B2C doelgroepen
Waar woont je doelgroep? Hoe groot 
is het potentieel op elke locatie?

Omgevingsrapport
Hoeveel potentieel is er voor 
nieuwe of bestaande locatie?

Microdata
Footfall, traffic, perfecte buren. 
Alle info om kwaliteit locatie te beoordelen

Winkel database
100% actueel overzicht van alle 
locaties & oppervlakte

-> 6 innovatieve data-oplossingen



Hoe werkelijke winkelprestaties bepalen?



Hoe werkelijke winkelprestaties bepalen?

Focus op groei?...

… Of ga op zoek
naar locatie-

kansen?

Focus op activatie
(Lokale marketing)

Focus op conversie
(In store, omnichannel, category mgt)

Mogelijkheden
voor sluiting/downsizing/verplaatsing

Mogelijkheden voor uitbreiding

Focus op loyalty
(Getrouwheidsprogramma's)

Hoe presteren mijn
winkels?

Hoe werkelijke winkelprestaties bepalen?
Welke locaties presteren goed
& welke locaties niet? 



Mobility

Market 
potential

Micro 
environment

Competition

Mobiliteit

Huidige sales-
dynamiek

Marktpotentieel Micro
omgeving

Concurrentie

Stap 1: huidige omzet in kaart brengen



LOCATIE PRESTATIES

MARKTRUIMTE (MACRO) LOCATIEKWALITEIT (MICRO)

HAALBAAR
MARKTPOTENTIEEL

• Klanten (retentie)
• Bevolking (activatie)

ENVIRONMENT 

NABIJHEID
• Bereidheid om langere

afstand af te leggen
• Interne kannibalisatie

CONCURRENTIE
DRUK
• Locatie
• Oppervlakte
• Sterk punt van 

concurrenten

ZICHTBAARHEID
• Cross-bezoeken

met buren
• Passage

• Visibiliteit van 
locatie

ERVARING
• Prijs
• Interieur
• Locatiemanagement
• Leeftijd

GEMAK
• Microtoegankelijkheid
• Parking
• Openingsuren
• Oppervlakte / capaciteit

Stap 2: analyse macro- en micro-omgeving



Bouwstenen
van winkelperformantie

Verplaatsingsbereidheid

Haalbaar marktpotentieel

Concurrentiedruk

Interne kannibalisatie

Omnichannel

Locatiekwaliteit (micro)

Fictief voorbeeld

De impact van je beslissingen voorspellen met 90% accuraatheid
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De impact van je beslissingen voorspellen met 90% accuraatheid

Fictief voorbeeld

Bouwstenen
van winkelperformantie

Verplaatsingsbereidheid

Haalbaar marktpotentieel

Concurrentiedruk

Interne kannibalisatie

Omnichannel

Locatiekwaliteit (micro)



Focus op
groei?...

… Of zoek naar
Immo-mogelijkheden?

Focus op activatie
(Lokale marketing)

Focus op conversie
(In store, omnichannel, category mgt)

Mogelijkheden voor
sluiting/downsizing/verplaatsing

Mogelijkheden voor uitbreiding

Focus op loyalty
(Getrouwheidsprogramma's)

Hoe presteren mijn
winkels?

Performance management
Roadmap



Focus op groei met gerichte marketing

Focus op activatie Focus op conversie
Focus op loyalty

• Winkel Barendrecht
• Winkel Amsterdam
• Winkel Leiden
• …

=> Doelgerichte activatie-
campagnes

• Winkel Breda
• Winkel Rotterdam
• Winkel Hoofddorp
• …

=> Beloon trouwe klanten

• Winkel Gorinchem
• Winkel Amstelveen
• Winkel Groningen
• …

=> Verbeter in-store    
experience



Van data intelligence naar 
marketing intelligence
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Marketing to
the machines

‘Remain relevant
in the age of
A.I. and I.o.T.’

Sociale 
netwerken 

& engagement

‘Build a brand 
audience & 
community’

Klantrelaties & 
loyaliteit

‘Keep & grow
the customer

base’

Branding & 
communicatie

‘Make it
stand out &

gain preference’

Productie & 
distributie

‘Getting
stuff 

to markets’

Evolutie marketing



Domeinen

Marketing 
intelligence

Brand & 
reputatie

Innovatie en 
marketing 

development

Distributie 
& channels

Interne
marketing

(retail-
personeel)

Verdienmodel 
& prijsbeleid

Cross 
channel & 
dialogue 

marketing

CRM & 
loyalty

Content-
management

Product 
& portfolio

‘Marketing is 2 keer een Olympische topsport’



Data challenge?



• Moeilijk om data te vertalen naar inzichten
• We hebben geen toegang tot de juiste data
• Hoe maken we connectie tussen verschillende databronnen?
• Moeilijk om beslissingen te vormen
• Visie en cultuur organisatie sluit niet aan bij DDDM

Poll
“Wat is voor jou de grootste uitdaging met betrekking tot ‘data driven decisions’?”



Challenge accepted





Data Inspired Creativity



Maar het gaat niet alleen om de big data ….
Het gaat om relevante inzichten die je uit de data haalt (data-mining)!



Het gaat om inzichten aangevuld met onderzoek

Trendonderzoek Customer intelligence 
& insights

Competitor intelligence 
& insights



Het gaat om inzichten aangevuld met onderzoek

Trendonderzoek Customer intelligence 
& insights

Competitor intelligence 
& insights



• Klant kocht nooit eerder zo doelgericht

• Klanten willen maximale convenience

• Online groei is ‘here to stay’

• We kopen vooral meer online dichtbij fysieke winkels

• Duurste locaties nog steeds hardst geraakt

• Rol fysieke winkels evolueert verder

• …

Van data naar inzichten
Helpt jou om snel veranderende trends te analyseren en te begrijpen



Trendonderzoek Customer intelligence 
& insights

Competitor intelligence 
& insights

Het gaat om inzichten aangevuld met onderzoek



Data verzamelen, verbinden
en JUIST interpreteren

Kwalitatief valideren

Building blocks customer insights

Kwantitief valideren



CASE – customer insights





BELEVINGDataverzameling
Kwalitatief onderzoek



Dataverzameling
Kwalitatief onderzoek



jongens
7-8 jaar

jongens
9-10 jaar

meisjes
7-8 jaar

meisjes
9-10 jaar

TOTAAL

A. Dieren 4,08 4,10 4,51 4,03 4,18

B. Zintuigen 3,78 4,10 4,51 4,31 4,18

C. 
Zelfexpressie

3,33 3,45 4,51 4,19 3,87

D. Geheimen 4,79 4,03 4,89 4,19 4,48

E. 
Vriendschap

4,04 4,03 4,59 4,58 4,34

F. Avontuur 4,75 4,52 4,43 4,57 4,57

G. Gamen 4,67 4,87 3,97 4,06 4,39

H. Natuur 4,50 3,90 3,86 4,25 4,34

TOP 1 Gamen Gamen Dieren Avontuur

TOP 2 Geheimen Avontuur Geheimen Geheimen

TOP 3 Dieren Dieren Avontuur Dieren

Groen = 5 punten

Lichtgroen = 4 punten

Geel = 3 punten

Oranje = 2 punten

Rood = 1 punt

BELEVING

Kwantitatief onderzoek

Dataverzameling



Resultaat



Resultaat



Anno 2022?



Customer journey

KLANT

Katrien (41),
Mama van Mila (10)

LOYALTYKASSAÖRIENTATIE

STORYBOARD

AWARENESS

TOUCHPOINTS

3. Kidskleding 
webshop

4. Content Instagram

5. SEA/SEO 
optimalisatie

6. iPads kids gamen

7. Gekke spiegels

8. Open speelhoek 

“Mila is op zoek naar 
hippe zomerjurkjes.

“Mila heeft nieuwe kleding 
nodig. Ik wil ergens gaan 

shoppen waar gratis 
parking bij de deur is.”

“Ik wil niet lang wachten 
in de winkel.”

“Het is zondag en ik wil 
gaan winkelen.”

"Afrekenen is telkens 
lastig omdat Mila 

ongeduldig wordt van 
het wachten.”

"Mila zeurt omdat ze 
geen cadeautje krijgt 

en niet kan 
meevolgen."

1. Instagram ads JBC

2. YouTube ads
fashion/kids kanalen

3. Advertentie Flair

11. Gepersonaliseerde 
mails met persoonlijke 
aanbiedingen

12. Gesloten groep JBC 
trade community

9. JBC kids clubkaart

10. JBC cadeautje bij 
afrekening

“Ik wil op de hoogte 
gehouden worden van 
relevantie kortingen 

en nieuwe collecties.”

TOUCHPOINTSTOUCHPOINTSTOUCHPOINTSTOUCHPOINTS

BELEVING

“Signalisatie kan beter. Waar 
vind ik tienerkleding?”

“Ik kan Mila niet goed in het 
oog houden. Open concept 

is nodig.”

“Interactiviteit pashokjes kan 
beter (sfeerknoppen, digitale 

vloer, gekke spiegels, 
familiehokjes)”

FANTASTISCH

GOED  

NEUTRAAL 

SLECHT 

VERSCHRIKKELIJK



En nu tijd voor … activatie!



CASE boosten traffic





Use cases
Lokale marketing slimmer,
efficiënter en rendabeler
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Use case 1 | Kosten besparen, zelfde bereik

Optimalisatie

• Miljoen minder bussen

• Dezelfde sales coverage

Je wil minder folders bedelen en zo kosten besparen.



Use case 2 | Lager bereik, verdere besparing

Stap 1) Nieuwe bedeelzone opstellen
-> sales coverage stijgt met 7,6%

Stap 2) Hoe evolueert verkoop/brievenbus?

Is je bedeelzone niet te groot?

Stap 3) Flyer budget optimaliseren
• Zelfde frequentie
• Kleinere bedeelzones
• Lagere sales coverage

Stap 4) Monitoren + 
optichannel…



Use case 3 | Optichannel experimenten
Je hebt je bedeelcapaciteit verminderd en kosten 
bespaard. Unieke kans om optichannel te werken. 
Welke media wil je gebruiken?

• Moet meetbaar zijn
• Kan je media toewijzen aan bedeelzones
• Switch media
• Beschouw elke bedeelzone als uniek experiment

• Bijvoorbeeld



Use case 4 | Marketing & aanbod naadloos afgestemd op omgeving

1. Bepaal je doelgroep en 
breng ze (letterlijk) in kaart!

2. Bepaal de juiste producten, 
ervaring & prijszetting op 
basis van deze segmenten

3. Kies het geschikte kanaal om 
segmenten te bereiken

4. Start met experimenten, monitor 
en pas aan indien nodig

Young urban 
professionals
Ethnic young families

Hard working families

Luxury elder people



Tijd voor een demo!



Efficiëntere marketing:
welke trends zien we bij retailers 

en wat kan je daaruit leren?
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(stap per stap)

Optichannel local 
marketing 
strategy

1. Selecteer je media

3. Meet je ROI ervoor en 
erna

2. Optimale targeting in 
volgende cyclus

4. Stel het gebruik van je 
media in vraag

5. Experimenteer

Campagne
monitoring

Optimalisatie-
modellen

Campagne-
kosten

Campagne-
gerelateerde 

verkoop

1 | Van nationale optimalisatie tot juiste actie per locatie



• Risico op afhaken: veel hoger voor niet-digitaal georienteerde klanten

• Wie wil ik proberen te transformeren naar digitaal?

• Wie zal ik heroriënteren naar naburige locaties?

lokale marketing vermijdt 
klant- & omzetverlies 

Bereid gesegmenteerde marketingcampagnes voor

2 | Winkelnetwerk in vraag: 



Vragen?
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