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IKEA is de meest inspirerende retailer van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek dat
Crossmarks in samenwerking met Synergie heeft uitgevoerd. De Zweedse meubelgigant
steekt met kop en schouders boven de rest uit en weet de klant in alle aspecten
te verrassen. Rituals en Dille & Kamille weten een knappe tweede en derde plaats
te bemachtigen. ICI Paris XL en Bever eindigen in de top 5.

IKEA als onbetwiste winnaar
IKEA is de onbetwiste winnaar van de Inspirerende 40: Retaileditie, maar ook in de reguliere editie van de
Inspirerende 40 wordt de Zweedse woonwinkel door consumenten tot de meest inspirerende organisatie
verkozen. IKEA zorgt er al 75 jaar voor dat iedereen zijn of haar huis kan inrichten volgens de laatste trends
én voor een lage prijs. Het knappe is dat zij dat op zo’n manier weten te doen dat het consumenten inspireert.

Het lukt IKEA om
dusdanig te inspireren
dat het merk bijna
synoniem staat voor
de categorie, denk je
aan wonen dan denk
je aan IKEA.
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De vijf pijlers
van inspiratie
Wanneer vinden consumenten retailers inspirerend? Uit het onderzoek blijkt dat er
vijf pijlers zijn die gezamenlijk bepalen hoe inspirerend een retailer is. Deze pijlers zijn:
aanbod & assortiment, winkelinrichting, winkelervaring, klantcontact en identiteit.
Maar weinig retailers krijgen het voor elkaar om op al deze pijlers te scoren.
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Van verkoop
naar verbinding
De meest inspirerende retailers weten het verschil te maken door waarde toe te voegen
in het leven van hun klanten. Dat maakt volgens de Inspirerende 40: Retaileditie het verschil
in inspiratie. Het onderzoek naar de meest inspirerende retailers laat zien dat zij die zich puur
focussen op het bieden van de laagste prijs ronduit slecht scoren. De meest inspirerende
retailers kijken voorbij de transactie. Van verkoop naar verbinding. Inspirerende retailers
hebben deze omslag in denken, weten te maken. Ze ontstijgen het product en durven echt
van betekenis te zijn in het leven van hun klanten.
Rituals zorgt ervoor dat heel
Nederland een flesje douchegel
cadeau geeft, IKEA maakt het zoeken
naar de juiste meubels tot een dagje
uit en Hunkemöller maakt een
lingeriesetje tot iets wat elke vrouw
in haar kast wil hebben. Door de

totale formule niet te richten op
aantrekkelijke verkoop, maar op het
bieden van oplossingen in het leven
van mensen, kunnen retailers
meer inspireren.
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Blijf op de
hoogte
Binnen het onderwerp
Inspirerende 40: Retaileditie
verschijnen er verschillende
publicaties, kijk hiervoor op:
www.crossmarks.nl/nowhow

De Inspirerende 40: Retaileditie is een onderzoek
uitgevoerd door Crossmarks en Synergie. Het onderzoek
legt bloot wat klanten inspirerend vinden in retail, welke
retailers inspireren en hoe zij dat doen. Het levert een
bijdrage aan het doorgronden van de retailwereld zoals
we die vandaag kennen. De inzichten uit het onderzoek
zijn bedoeld om retailers te inspireren om hun klanten
te inspireren. Zo werken we samen aan een duurzame,
rendabele en vooral inspirerende toekomst van retail.

DOWNLOAD
I N S P I R E R E N D E 40: R E TA I L E D I T I E
Benieuwd naar hoe u uw klanten kunt inspireren?
Download hier de gehele publicatie van de
Inspirerende 40: Retaileditie.

Voor meer
informatie
Meer weten over de
Inspirerende 40: Retaileditie?
Bent u nieuwsgierig
geworden naar hoe uw
retailorganisatie of sector
precies scoort als het gaat
om inspiratie? Of wilt u
weten hoe uw concurrenten
scoren op inspiratie?
Neem dan contact op met
Crossmarks via:
Kristie Habraken
kristie@crossmarks.nl
073 690 0555

