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HET ONTDEKKEN VAN VERBORGEN

WINKELPARADIJSJES!

De zomer is volop aanwezig! Of we er nu eropuit trekken naar
verre oorden of thuis blijven: funshopping in winkelstraatjes is
altijd een goed idee! De schattige winkelstraatjes lijken te
verdwijnen maar als je goed zoekt, vind je ze zeker!

Zijn winkelstraten eigenlijk nog steeds de houvast voor deZijn winkelstraten eigenlijk nog steeds de houvast voor de
individuele winkel?individuele winkel?

Melvin van Tholl: “Jazeker! Al de individuele winkeltjes maken de
winkelstraat juist een destination! Met het zonnetje zijn we het liefst
buiten, dolend door gezellige straatjes met lieflijke, persoonlijke en
karakteristieke winkeltjes. Neuzen in boetiekjes, ice-coffee slurpen in een
vintage coffeebar of een originele vinyl op de kop tikken bij een
platenzaak. Je kent ze wel, die verborgen juweeltjes in steden of dorpjes!

Zo ook in Milaan, waar ik enkele weken geleden was. Ik ben er vaker
geweest, maar deze keer ontdekte ik van die pareltjes. Uit de luwte van
de massale grote winkelstraten, niet ver van de Dom, blinken de straatjes
van Porta Ticinese en Porta Genova uit onder de Italiaanse zon. Allemaal
leuke zaakjes bij elkaar in een lekkere mix van kleding, koffie, kunst en
kadootjes.

De creativiteit bruist letterlijk van de gevels. De street art die je daar ziet,
is de creatieve lijn en weergeeft de energieke sfeer van de straatjes. Het
straalt originaliteit uit en je kan wel foto’s blijven maken”!

Tip van Melvin:Tip van Melvin:
“Bundel je krachten met je buren – andere winkels- in de straat. Zorg dat
jullie straat een destinationdestination wordt. Creëer een eigen sfeer en stijl. Mooi
voorbeeld is de Czaar Peterstraat in Amsterdam! In die straat hebben ze
een herkenbare en verfrissende stijl aangebracht en daar doet iedereen
aan mee: van uithangbordjes met eigen CP logo tot gezamenlijk website.
Als klant loop je door een straat waar jullie ondernemers elkaar helpen
om de klant een prettig gevoel te geven”!
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OOver Melvin van Thollver Melvin van Tholl
Melvin van Tholl is oprichter van Customer Experience Design
bureau Pinkpope. Als experience architect ontwerpt en ontwikkelt hij
belevingsconcepten, die van winkelen een vermakelijke beleving maken
waardoor klanten langer blijven en vaker terugkeren. Daarnaast adviseert
Van Tholl merken over de inzet van beleving in hun contacten met
klanten, met als doel om van gewone klanten fans van het merk te
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maken. Voor zijn werk reist Van Tholl de wereld over en ontdekt daarbij
de meest inspirerende experience concepten en merkverhalen die hij
weer graag deelt. “We winkelen niet alleen met onze portemonnee, maar
vooral ook met onze emoties. Experience design brengt die X-factor in de
winkel!"

 

 

OVER IN DE MODE ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY STATEMENT DISCLAIMER E-MAIL DE REDACTIE

PR

IN DE MODE IS SPECIAAL GEMAAKT VOOR ALLE MODEPROFESSIONALS EN BIEDT RETAILNIEUWS, TRENDS, CARRIÈRETIPS EN INSPIRATIE.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS VAN DEZE WEBSITE MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING WORDEN
OVERGENOMEN OF VERMENIGVULDIGD.

35ShareShare

ShareShare

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.indemode.nu%2Fwinkel%2Fhet-ontdekken-van-verborgen-winkelparadijsjes&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Het%20ontdekken%20van%20verborgen%20winkelparadijsjes!&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.indemode.nu%2Fwinkel%2Fhet-ontdekken-van-verborgen-winkelparadijsjes
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.indemode.nu%2Fwinkel%2Fhet-ontdekken-van-verborgen-winkelparadijsjes
http://www.indemode.nu/forward?path=node/5425
http://www.indemode.nu/Over%20in%20de%20Mode
http://www.indemode.nu/Algemene%20Voorwaarden
http://www.indemode.nu/Privacy%20Statement
http://www.indemode.nu/Disclaimer
http://www.indemode.nu/content/contact
http://www.indemode.nu/print/5425
javascript:void(0);

