Corelio Content Connections vormt de schakel tussen
de troeven van De Standaard en verhalen van merken
en bedrijven. Samen met onze partners staat Content
Connections in voor de inhoud van deze publicatie.

Het nieuwe
winkelen
Online winkelen is aan een stevige opmars
bezig in ons land. Dat heeft niet alleen gevolgen
voor consumenten, het betekent ook dat de
fysieke winkels een antwoord moeten vinden
op de groeiende concurrentie.

Vincent Fosty

I

n de winkelstraat, op
de tram of thuis op de
sofa, een van de drijvende krachten achter
die e-commerce blijkt de
opkomst van mobiele toestellen te zijn. Altijd een
smartphone bij je hebben
betekent dat we sneller en
gemakkelijker online gaan
winkelen, zegt Vincent
Fosty, partner en digital
leader voor adviesbureau
Deloitte: “In onze buurlanden zie je al dat de helft van
e-commerce op mobiele
toestellen gebeurt.”

Naar de winkel

Dat e-commerce in populariteit stijgt, betekent
voor de traditionele, fysieke winkels dat ze in sneltempo moeten volgen, al
hoeven ze het gebouw nog
niet te verkopen. “Klanten
verwachten nu dat ze zelf
kunnen kiezen via welk
kanaal ze bij jou iets kopen,” weet Vincent Fosty, “en als retailer moet je
dus ‘omni channel’ gaan.”
Winkels bieden idealiter
dus zowel online aankopen, als fysieke beleving in
hun winkels aan.

Niet meer
aanschuiven

Een trend die deze verschillende kanalen samenbrengt, is het zogeheten
click & collect-principe.
Daarbij vul je online je winkelmandje en ga je je boodschappen, netjes verpakt
en vooraf betaald, ophalen
aan een afhaalpunt. “Je ziet
dat die click & collect-locaties als paddenstoelen
uit de grond schieten,”
zegt Vincent Fosty. Deloitte voorspelt dat het aantal
click & collect punten in
Europa dit jaar tot een half
miljoen locaties zal stijgen. Supermarkten maken

een click & collect-punt
voor hun eigen waren in
de winkel, maar steeds vaker vind je er bijvoorbeeld
ook een Kiala-ophaalpunt.
“Dat is handig voor klanten,” legt Fosty uit: “Je gaat
er je boodschappen doen
en kunt er meteen ook een
pakketje ophalen dat je online hebt gekocht.”

De virtuele
winkelstraat

Click & collect is alvast
een oplossing voor een van
de problemen van online
shoppen: je moet thuis zijn
wanneer de koerier voor
de deur staat. En als je veel
online shopt, bij verschillende winkels, zit je vaak
thuis te wachten. Om daar
een antwoord op te bieden is bpost vorig jaar gestart met het combineren
van boodschappen. “Elke
werkdag bezoekt bpost alle
voordeuren in het land.
Zo’n netwerk laat ons toe
om klanten nieuwe diensten aan te bieden,” vertelt
Ann Van Dessel, business
unit director Shop&Deliver bij bpost. De postdienst
werkt nu aan combo, een
soort online winkelstraat,
waarin je bij verschillende
e-shops kunt langsgaan.
Achteraf worden je aankopen gebundeld en ‘s
avonds bij je thuis afgeleverd. Zo hang je niet langer
af van het leveringsschema
van verschillende winkels.
De klant krijgt hier alvast
meer keuze. Drukke tweeverdieners kunnen hun
boodschappen oppikken
op weg naar huis, of laten
ze thuis afleveren.
Meer info over de
campagne vindt u op
www.tomorrowistoday.be

