Geur en Retail
Het reukorgaan is het krachtigste van alle zintuigen en is direct gelinkt aan het geheugen.
75% van onze dagelijkse emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Geuren hebben een
direct effect op gevoel en het gedrag van mensen. Geuren beïnvloeden zelfs ons koopgedrag.
70% van alle aankopen wordt beslist op de winkelvloer. Winkels willen daarom met muziek,
licht, inrichting, sfeer en geur alle zintuigen prikkelen. Waar het lekker ruikt, voelen we ons
lekker en dat komt de bestedingen ten goede.

Focus op de Entree
Wanneer een klant uw winkel binnenkomt, heeft deze
zich al een mening gevormd over de winkel. Deze me
ning kan men beïnvloeden door uw entree te voorzien
van een aangename geur. Omdat de entreeomgeving
lekker ruikt, kent de klant meer waarde toe aan uw
producten én uw onderneming. Daarnaast kunt u met
geur bij de entree extra opmerkzaamheid creëren bij
de klant. U kunt bijvoorbeeld de aandacht vestigen op
uw nieuwe seizoenartikelen met een geur die bij het
seizoen aansluit.
Hele Winkel
Een andere mogelijkheid om uw klant te verleiden
langer in uw winkel te blijven, is door de gehele winkel
te voorzien van een aangename geur. Hierdoor ontstaat
er een aangename ambiance. U kunt met het uitge
breide assortiment van onze retail geuren kiezen voor
een geur die volledig aansluit bij uw winkel en datgene
dat u wilt uitstralen. Ook wanneer u uw gehele winkel
voorziet van een aangename geur kunt u extra accenten
leggen op de seizoenen.
Verder zorgt geur ook voor een stuk herkenning bij
klanten. Omdat men de geur herkent, wordt men ge
prikkeld om de winkel te bezoeken en dit stimuleert de
koopbereidheid. Ketens creëren extra merkbeleving en
herkenbaarheid door in alle winkels dezelfde geur te
gebruiken.

Onderzoeken
In 2012 is er onderzoek gedaan naar de effecten van
geurmarketing in een winkel in Zwitserland. Drie groe
pen studenten hebben meegewerkt aan het onderzoek.
Twee groepen werden blootgesteld aan geur, een groep
werd niet blootgesteld aan geur en diende als controle
groep. Onderzoeker Eric Spangenberg heeft vastgesteld
dat bij het gebruiken van een geschikte geur de omzet
in een winkel kan stijgen met maar liefst 20%.
Uit onderzoek van de Universiteit van Paderborn is ge
bleken dat wanneer men een winkel voorziet van een
aangename geur, de verblijfsduur van klant stijgt met
15,9%. Deze langere verblijfsduur leidt ertoe dat de
koopbereidheid bij klanten stijgt met 14,8%.
Speciale Geuren voor Retail
Geurverspreiding wordt al toegepast bij veel winkels,
warenhuizen en winkelcentra. Wij hebben een speciale
geurcollectie die bewezen succesvol is bij retail: Beach,
Elegance, Hot Power & Beach ball.
Geuren en Geursystemen
Boon Edam heeft een uitgebreid assortiment geuren
die zich in de diverse marktsegmenten hebben bewe
zen en die elke gewenste ruimte kunnen voorzien van
een aangename geur. Onze geursystemen worden stan
daard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie en zijn 100%
onderhoudsvrij.
Kwaliteit van de Geur
Als het gaat om geurverspreiding is niets belangrijker
dan de kwaliteit en de veiligheid. Onze leverancier ge
bruikt alleen superieure kwaliteitsoliën zonder geurdra
gers zoals chemicaliën, alcohol en/of water. Deze 100%
zuivere aroma’s worden geproduceerd in overeenstem
ming met de strengste IFRA (International Fragrance
Association) normen. Wij garanderen de kwaliteit van
deze geuren en kunnen indien gewenst de certificaten
overleggen.
Vraag onze adviseur naar een passend advies!
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geurbeleving in de winkel zorgt voor een aangename
ambiance waardoor klanten geneigd zijn om meer tijd
in de winkel door te brengen wat de koopbereidheid
ten goede komt. Geur is het marketinginstrument om
indruk te maken op uw klanten en u te onderscheiden
van uw concurrenten.

Neem Contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

