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A

ls consumenten op de hoogte worden
gehouden terwijl zij hun aankoopbeslissingen
nemen, wordt er vertrouwen opgebouwd tussen
uw bedrijf en klanten, zodat de loyaliteit toeneemt
en, uiteindelijk, de omzet hoger wordt
Als consumenten worden voorzien van real-time
informatie van hoog niveau die op het juiste moment
wordt geleverd, krijgen zij een gevoel van controle over
hun aankoopervaring.
Als in fysieke winkels hetzelfde gevoel van controle
wordt geboden als online, zal dit uiteindelijk leiden tot
snellere aankoopbeslissingen in de winkel, waardoor
de omzet toeneemt.
Snelheid en gemak zijn belangrijke factoren om rekening
mee te houden bij de bepaling hoe deze informatie wordt
doorgegeven, aangezien consumenten in staat willen zijn
gemakkelijk toegang te krijgen tot wat zij nodig hebben
en dit te bekijken, op het moment dat zij dit nodig hebben
en direct binnen handbereik.
In deze editie van de R & H Update onderzoeken
we deze ideeën nader en bekijken we hoe bedrijven,
met inbegrip van Epson, spectaculaire manieren creëren
om consumenten in elke fase op de hoogte en betrokken
te houden.
Als er iets is dat we kunnen doen om uw bedrijf te helpen
de omzet te bevorderen en de beste ervaring voor
uw klanten te bieden, kunt u contact met ons opnemen
op posenquiries@epson.eu.

We vroegen 7000 Europese werknemers
hoe volgens hen de retail omgeving
in de komende jaren zou veranderen.

72%

gelooft dat Big
Data
personeel zal helpen
klanten een betere
ervaring te bieden

MAAR HET IS
NIET ZO EENVOUDIG
Bijna de helft is van mening
dat klanten hun privacy niet willen opofferen
voor een ervaring op maat

69%

57%

gelooft dat
VR- en ARsimulatie

klanten een op
maat gemaakte
ervaring zullen
bieden

VOORBEREIDEN VOOR
AUGMENTED REALITY

Duncan Ferguson
Executive Director,
Professional Printing & Robotics,
Epson Europe B.V.
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zullen worden in de toekomst
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Reageer sneller op trends in de retail
dan ooit tevoren
E

pson en PredictX werken samen als partner
om retailers een scala aan real-time analyses
te bieden die kunnen helpen bij het identificeren
van mogelijkheden om te groeien en kosten
te besparen.
Retailers kunnen nu real-time analyses gebruiken
om preventieve acties te ondernemen in een snel
veranderende markt. Dankzij de Omnilink Merchant Services
van Epson, waarmee met ongekende snelheid met de cloud
verbonden kassabongegevens kunnen worden verwerkt,
kan PredictX retailers nu een breed scala van voorspellende
analyses in real-time aanbieden.

Marc Tinkler, hoofd productmarketing voor professional
printing bij Epson Europe, zegt: 'Retailers staan onder
enorme prestatiedruk en hebben elk hulpmiddel nodig
dat zij kunnen krijgen om hun te helpen bij het bespelen
van een uitdagende markt. Met deze oplossing zullen
retailers de informatie kunnen krijgen die zij nodig hebben,
wanneer zij deze nodig hebben, zodat zij in staat zijn slimme
en scherpzinnige beslissingen te nemen waar hun bedrijf
baat bij heeft.'
Meer informatie:
www.predictx.com
www.epson.nl of www.epson.be

Uitgerust met gegevens van een live stream, kunnen retailers
die zich hebben aangemeld voor PredictX Retail-oplossingen
nu inspelen op opkomende trends. De gegevens helpen bij
het identificeren van goed presterende winkels en categorieën,
waardoor retailers succesvolle acties kunnen uitvoeren
en herhalen. Ook zullen zij in staat zijn slecht presterende
winkels of categorieën te identificeren en hier in te grijpen.
Retailers kunnen de analyses en AI-toepassingen
gebruiken om te helpen op een aantal gebieden, zoals
productplaatsing, promotieplanning, fraudedetectie,
personeelsplanning, voorraadplanning, personeelstraining,
beperking van winkeldiefstal en meer.
De PredictX Retail-oplossing vermindert tevens de rompslomp
en rapportagefrequentie voor financiële afdeling, hoofdkantoor
en managementteams dankzij automatische rapporten,
trends en dashboards – die in real-time worden gemaakt.
Keesup Choe, CEO bij PredictX, zegt: ‘We zijn er erg trots
op samen met Epson voorspellende analyses aan retailers
te kunnen bieden. Onze samenwerking zal retailers in staat
stellen een mate van zichtbaarheid over omzet en activiteiten
te verwerven die eerder niet beschikbaar was vanwege
niet-verbonden systemen in het bedrijf. Toegang tot
informatie van live kassabongegevens zal retailers in staat
stellen operationele inefficiënties in een vroegtijdig stadium
aan te pakken en prioriteiten te stellen voor acties waarmee
de bestedingen per klant kunnen worden gemaximaliseerd.’

www.epson.nl of www.epson.be
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Op de hoogte in elke fase
N

u smartphones mensen in staat stellen om
impulsaankopen te doen voor levering op
dezelfde dag of om binnen enkele seconden
een taxi te bestellen, heeft technologie ervoor
gezorgd dat consumenten meer controle dan
ooit hebben over hun aankoopervaring.

De meeste consumenten zijn nu overal waar zij gaan
verbonden met het internet en zijn eraan gewend geraakt
een hoge mate van informatie binnen handbereik te hebben.
De nieuwste technologie voor de detailhandel speelt in op
deze trend door de consument in het middelpunt van het
proces te plaatsen, waarbij zij de controle in handen hebben
en volledig zijn geïnformeerd.
Recente ontwikkelingen hebben deze trend bevestigd en
plaatsen consumenten in het middelpunt van het proces,
zodat zij kunnen overzien wat er gebeurt en op de hoogte
kunnen blijven.
Aan het begin van het aankoopproces heeft de nieuwe,
mondige consument toegang tot een groeiende database
met informatie over producten of diensten. Van online
klantrecensies tot websites voor productvergelijking,
de consument is nog nooit zo goed geïnformeerd geweest.

81% van alle consumenten doet
online onderzoek en bezoekt een
reeks concurrerende online winkels
voordat zij een aankoop doen¹

Zij verwachten nu dat deze hoge mate van controle tijdens
de hele aankoopervaring gehandhaafd blijft.
Hoewel online winkels een gemakkelijke manier bieden
om onderzoek te doen naar producten en diensten, moeten
fysieke winkels zien bij te blijven en nieuwe manieren
te bieden om te voorzien in de behoefte van consumenten
aan constante informatie. Informatief signalisatiemateriaal
in de winkel is daarom van cruciaal belang om klanten
in staat te stellen met een gerust hart door een fysieke
omgeving te navigeren, omdat deze hun een vergelijkbare
mate van controle biedt als zij online hebben ervaren.
Digitaal signalisatiemateriaal stelt winkels in staat
op de hoogte te blijven en geeft klanten de controle doordat
zij de middelen geboden krijgen die zij nodig hebben
om hun beslissingen te nemen. Zo bespaart een bord boven
schoenen waarop wordt vermeld hoeveel van elke maat
nog op voorraad zijn de klant tijd omdat zij niet om deze
informatie hoeven te vragen, hetgeen uiteindelijk resulteert
in een prettigere algehele ervaring.
Door klanten toe staan om technologie, zoals tablets,
te gebruiken, of het nu om het bestellen van een maaltijd,
het bijhouden van bestellingen of het uitvoeren van
betalingen gaat, wordt het gevoel van controle waaraan
consumenten behoefte hebben versterkt, aangezien zij
continu op de hoogte worden gehouden en actief bij
het proces worden betrokken. Hierdoor zijn bedrijven
gedwongen om software te ontwikkelen en distribueren die
klantvriendelijk is en feilloos past in het detailhandelproces.
Zo vormen apps die kopers een live plattegrond bieden
en hen in staat stellen artikelen te zoeken een eenvoudige
manier om te voorzien in de behoefte aan directe informatie.
Een ander kenmerk van de geïnformeerde consument is de
behoefte aan onmiddellijke voldoening. Wachten vormt een
belangrijke bron van frustratie voor consumenten en kan
ertoe leiden dat zij tot negatieve conclusies komen over
de reden voor de opgelopen vertraging. Als zij al moeten
wachten, moeten zij ten minste weten waarom. Laten hun
zien wat er gedaan wordt, zoals de toebereidingsfasen voor
voedsel in een restaurant of de locatie van een postpakket
in het online leveringsproces. Dit houdt consumenten
betrokken en herinnert hun eraan dat er voor hun wordt
gezorgd, terwijl bovendien hun geduld toeneemt en hun
houding met betrekking tot de geleverde service verbetert.
Het bieden van duidelijke video's, afbeeldingen
en beschrijvingen is cruciaal. Sommige bedrijven gaan nog
een stapje verder en maken gebruik van technologie zoals
virtuele kleedruimten, om de klant zoveel mogelijk details
te bieden en te visualiseren hoe een artikel past binnen
hun levensstijl.
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Tijdens het onderzoeksproces voorafgaand aan
de aankoop, blijken deze factoren het meest belangrijk te
zijn voor consumenten: garantie-informatie, prijsinformatie,
specificatie-informatie, betalingsinformatie en, tot slot,
verzendinformatie. Als dergelijke belangrijke details vooraf
op duidelijke wijze beschikbaar worden gesteld aan
consumenten, wordt hun taak gemakkelijker en kunnen
zij sneller aankoopbeslissingen nemen.
Het informeren van de consument leidt tot een grotere mate
van transparantie en eerlijkheid tussen het bedrijf en de
klant, wat vertrouwen tussen de twee bevordert. Wanneer
een bedrijf eenmaal het vertrouwen van een klant heeft
gewonnen, is de kans op toename van de klantentrouw
groot, hetgeen weer leidt tot meer verkopen. Als u dus
in staat bent op effectieve wijze de informatie te verstrekken
die consumenten nodig hebben, wanneer zij deze nodig
hebben, krijgt u de mogelijkheid geboden om een trouwe
kring van klanten op te bouwen.

Over de auteur:
Dr. Dimitrios Tsivrikos is een
gerespecteerde academicus
die werkzaam is als bedrijfs- en
consumentenpsycholoog bij University
College London (UCL). In zijn
werkzaamheden als onderzoeker,
docent en consultant richt hij zich
op retailmarketing, merkcommunicatie
en gedragsverandering.

www.epson.nl of www.epson.be

5

Hoe visuele technologie een
nieuwe dimensie toevoegt
aan de klantervaring
V

ooruitgang in projectietechnologie leidt tot
nieuwe manieren om bezoekerservaringen
en retailomgevingen te bekijken en hiermee
interacties aan te gaan.
In retail, horeca en toerisme zorgt projectietechnologie
op innovatieve wijze voor verandering van visuele
communicatiedisplays. Verlichting en projectie werken samen
om een nieuwe dimensie toe te voegen aan de klantervaring.
Als merken op de juiste wijze gebruikmaken van projectie
en grote visuele indruk maken die de aandacht van mensen
trekt, doen zij niet alleen hun klanten versteld staan, maar
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Als gevolg van de vooruitgang
in de industrie, worden deze
technologieën gemakkelijker
en sneller te implementeren
en zullen zij op grotere schaal
worden gebruikt.
worden de beelden ook gedeeld via sociale media. Een
betere manier van adverteren is niet mogelijk voor een bedrijf!

Etalagedisplays, museumtentoonstellingen en kunstinstallaties
kunnen tot leven worden gebracht via video, bewegende
patronen en zelfs projectie door weergave van beelden
op kleine objecten.
Als gevolg van de vooruitgang in de industrie, worden deze
technologieën gemakkelijker en sneller te implementeren
en zullen zij op grotere schaal worden gebruikt. Als u een
winkel binnenloopt, zult u mogelijk al heel snel worden
begroet door een keur van reactieve content, real-time
productinformatie, virtuele locaties en motion graphics.
Musea zullen interactieve gegevens en video's bieden
die relevant zijn voor het artefact en zullen zelfs beelden
projecteren op historische objecten.
Eén voorbeeld dat een blijvende indruk op mij heeft
achtergelaten is de Scotch Whiskey Experience, waarbij
gebruik wordt gemaakt van 3LCD-projectoren van Epson
om een levensgrote videoanimatie van een kluisdeur weer
te geven waar bezoekers doorheen lopen na de presentatie
om 's werelds grootste verzameling Schotse whisky's
te bezoeken.
Baanbrekend
We staan nog maar aan het begin van het type interactiviteit
dat de toekomst van projectie kan bieden, en Epson,
's werelds grootste projectorfabrikant sinds 2001, zal zich
in de voorhoede van deze beweging ophouden.
Ik ben enthousiast over hoe de nieuwe LightScene
EV-100/105 van Epson, die bewegende beelden
projecteert op kleine objecten en onregelmatig gevormde
displays, waardoor deze tot leven worden gebracht met
kleuren, ontwerpen en beweging, hierbij het voortouw trekt.

Neil Colquhoun,
Executive Director Professional
Displays bij Epson Europe

www.epson.nl of www.epson.be
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De werkruimte van morgen
voor de retail
I

n de huidige retailomgeving is het moeilijk
te ontkennen dat online winkels de overhand
hebben. Dit betekent echter niet dat er geen
plaats is voor fysieke winkels of dat deze volledig
zullen verdwijnen.
Door zich via uiterst persoonlijke en gedifferentieerde
aanbiedingen, klantherkenning en -analyse en de
onderlinge integratie van de fysieke en digitale wereld
op de afzonderlijke klant te richten, kan retail in de winkel
nog steeds een gewaardeerd plekje voor zichzelf creëren.
Persoonlijke ervaringen
Een van de voordelen van online is de persoonlijke
ervaring. Lever multisensorische ervaringen met behulp van
augmented en virtual reality in de fysieke winkel en creëer
tevens socialere ruimten in uw winkel, waar assistenten
unieke menselijke interacties kunnen bieden.

Nauwere verbindingen maken
Het is steeds gebruikelijker dat mensen online surfen
voordat zij een aankoop doen in de winkel. Profiteer hiervan
door geharmoniseerde online en offline ervaringen te bieden,
gekoppeld aan aanbiedingen en vouchers die alleen in de
winkel beschikbaar zijn om mensen binnen te halen, waar
u vervolgens hopelijk verder aan upselling kunt doen.
Maak het slimmer
De winkel kan het zich niet veroorloven simpelweg rij
na rij met kledingstukken aan te bieden. Maak gebruik
van augmented reality, holografische projectie, slimme
tags en Big Data-analyses om winkelen sneller en minder
frustrerend te maken, terwijl u tegelijkertijd inzichten van
klanten verwerft, klantprofielen opstelt, trends voorspelt
en uitzoekt wat uw klanten echt willen.
Meer ruimte, maar meer producten
Het feit dat winkels vaker open en minder vol zouden moeten
zijn betekent niet dat u minder moet bieden. Keuze is alles.
Bied kopers toegang tot uw hele voorraad zonder dat zij door
een grote winkel hoeven te sjouwen met slimme technologie,
zoals mobiele apparaten, intelligente schappen, sensoren,
bakens, virtuele gangen en touchscreendisplays, waardoor
u minder items op voorraad hoeft te hebben, keuzes kunt
vereenvoudigen, op nabijheid gebaseerde aanbiedingen kunt
doen en de besluitvorming kunt versnellen.
Snellere levering
Bij nieuwe technologie draait niet alles om het klantgerichte
aspect van het bedrijf. Voor magazijnmedewerkers zijn
tijd en efficiëntie van cruciaal belang. Voorzie hun van
kunstmatig intelligentie die kan helpen bij het beheren
van de voorraadniveaus en bij de navigatie binnen het
magazijn. Ook kan gebruik worden gemaakt van robots
om te besparen op kosten en tijd in leveringscentra, zodat
deadlines bij de levering kunnen worden gehaald.
Evolutie in de automatisering
In de toekomst zal automatisering via drones
en vrachtwagens zonder chauffeur het mogelijk maken
24 uur per dag bij u thuis, op kantoor of op afhaalpunten
te leveren. Levering kan zelfs in veel gevallen overbodig
worden als 3D-printers verder ontwikkeld worden, omdat
producten dan kunnen worden gekocht en automatisch
op hun plaats van bestemming afgedrukt.

8

Update voor retail en horeca

www.epson.nl of www.epson.be

9

Modernisering van een
Oostenrijks instituut
A

ls het aankomt op musea en openbare ruimten,
is er moeilijk een indrukwekkendere, fraaiere
locatie te vinden dan het Wereldmuseum in Wenen.
Deze belangrijke bezienswaardigheid in de Oostenrijkse
hoofdstad is in het Keizerlijke Paleis Hofburg gevestigd
en trekt sinds 1876 duizenden bezoekers per dag
aan die de 400.000 antropologische, archeologische
en etnografische objecten komen bewonderen.
Het museum is onlangs opnieuw ontworpen en gerenoveerd,
waarbij de schoonheid van het gebouw werd hersteld terwijl
tegelijkertijd meer 21ste eeuwse technologie en functies
werden toegevoegd om te waarborgen dat dit gebouw
nog lange tijd zijn aantrekkelijkheid zal behouden. Als
onderdeel van deze renovatie, is het museumcafé opnieuw
ontworpen tot een traditioneel, maar gemoderniseerd
koffiehuis genaamd Cook, dat in het hart van de schitterende
portiekhal is gevestigd.
Kwaliteit is het handelsmerk van dit nieuw gerenoveerde
annex bistro, waar alles aan buitengewoon hoge normen
moet voldoen, van de koffiebonen tot de dagelijkse speciale
aanbiedingen, het personeel en de apparatuur. Dat is de reden
waarom, toen het café een kassasysteem moest selecteren,
de keuze viel op de Epson TM-m30-kassabonprinter.

'Sinds 25 oktober 2017, de dag
waarop we open zijn gegaan,
hebben we niet de geringste
probleem gehad met onze
printers'
Dit zijn de woorden van Samuel Bergen, de cafémanager
met vele jaren ervaring in de gastronomie. Samuel weet beter
dan de meesten dat niets voor lief mag worden genomen als
het gaat om het runnen van een café of restaurant.
'Elke dag verstrekken we honderden kassabonnen. Op onze
drukste dagen zelfs meer dan 600. Klanten hebben wettelijk
het recht op het ontvangen van een factuur. Vertragingen
of storingen zouden al spoedig tot een ernstig probleem
leiden', aldus Bergen.
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Cook maakt gebruik van drie compacte TM-m30-printers,
elk met een lengte van slechts 127 mm, waardoor zij
klein genoeg zijn om op elke gewenste plek te worden
opgesteld zonder waardevolle ruimte in beslag te nemen.
De mogelijkheid om de printers te bedienen via LAN
of draadloos LAN (WLAN) maakt zelfs een grotere
flexibiliteit mogelijk, omdat de printers in de keuken
of in de gastenruimte kunnen worden geplaatst zonder
dat er kabels hoeven te worden aangesloten.
De printers zijn verbonden met een Android EPOS-app
om de obers in staat te stellen rechtstreeks vanaf de tafels
bestellingen aan te nemen, waarna de printer automatisch
een kassabon produceert met optimale beveiliging.
'Het kassabonsysteem en de kassa hebben hun eigen
gesloten WLAN-netwerk, waartoe niemand toegang kan
krijgen', aldus Bergen.

Manager Samuel
Bergen was zeer
onder de indruk
van de snelheid,
veelzijdigheid
en betrouwbaarheid
van de TM-m30kassabonprinter.

www.epson.nl of www.epson.be
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Maak elk bezoek onvergetelijk
Geavanceerde compacte laserprojector
De LightScene EV-100 is de perfecte oplossing voor retailers, restaurants, bars
en openbare ruimten die op zoek zijn naar een 'wow'-factor voor hun ruimten.
De kleine laserprojector kan beelden en video's met een hoge kleurhelderheid
producteren op elk oppervlak, kan synchroniseren met andere projectoren voor
een groter effect en kan op de vloer, aan het plafond of op een verlichtingstrack
worden gemonteerd.
Helderder dan ooit – Tot 3x levendigere kleuren
Visuele magie – Projecteer video's of beelden op elk oppervlak, van tafels
tot bomen

EV-100

Druk overal op de werkvloer kassabonnen af
Klein, stijlvol en ruimtebesparend
Verbind intelligente apparaten in uw volledige winkelomgeving: de TM-m30 kan
worden geïntegreerd in vrijwel elke bedrijfsomgeving in verticale of horizontale
stand, zodat mobiele connectiviteit in de gehele winkel mogelijk wordt en een
gebruiksvriendelijke en snelle oplossing wordt geboden voor on-demand afdrukken.
Op de toekomst voorbereid POS-systeem – de TM-m30 is ideaal voor
winkeliers die willen overstappen naar op tablets gebaseerde POS en die
de klantervaring willen verbeteren
Overal plaatsbaar – een kleine omvang en compact, stijlvol ontwerp betekenen
dat de TM-m30 past binnen elke winkelomgeving

TM-m30
www.epson.nl/epos of
www.epson.be/epos

Grootse prestaties, hoge kwaliteit – pas de inhoud van uw bonnen aan met
geavanceerde graphics van de toonaangevende POS-printerfabrikant in Europa
Nuttige koppelingen
Bespaar energie en kosten met onze meest vernieuwende en milieuvriendelijke
POS-printers tot nu toe.
www.epson.nl/ecopos of www.epson.be/ecopos
We werken nauw samen met toonaangevende ontwikkelaars van POS-software,
zodat u verkopen kunt verhogen, efficiency kunt vergroten en klantretentie kunt
stimuleren. Om de perfecte oplossing voor uw bedrijf te zoeken, gaat u naar:
www.epson.nl/isv of www.epson.be/isv
Dealers zoeken
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Bent u op zoek naar een Epson-productdealer in uw regio? Of naar een
goedgekeurde servicepartner voor het repareren van uw apparaat? Ga
naar www.epson.nl/support of www.epson.be/support, voer uw
adres in selecteer waarnaar u op zoek bent. We tonen u dan de route naar
de dichtstbijzijnde Epson-dealer of -servicepartner.

1

Stamford, Connecticut. 'Studie: 81% doet onderzoek online alvorens grote aankopen te doen.' CSA. http://www.chainstoreage.com (gedownload op 16 juni 2017).

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Dutch Sales Office
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees ons zakenblog
voor de meest
recente meningen
en inzichten
op retail- en
horecagebied.
www.epson.nl/blog of
www.epson.be/blog

