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Beleving is het nieuwe 
toverwoord in de detail-
handel. Maar wat bete-
kent het? Doe je dan iets 
met design? Storytelling? 
Nieuwe media? Of iets 
met je medewerkers? 
Melvin van Tholl, oprich-
ter van Customer Ex-
perience Design bureau 
PINKPOPE, neemt ons 
mee naar winkels die het 
qua sfeer snappen. Al-
thans, vindt hij. En jij? 

Melvin van Tholl.
Oprichter PINKPOPE.

Voor we van start gaan... 
Wat is winkelbeleving Melvin? 
“Doe het goed of doe het niet. Al-
les hangt met elkaar samen; design, 
psychologie, techniek, media, geuren, 
kleuren, service, verrassingen… Als één 
element niet goed uitgevoerd wordt of 
ontbreekt, dan faalt het geheel voor de 
klant. Bijvoorbeeld: Als het design mooi 
is, maar het personeel slecht presteert, 
dan is het toch echt een slechte bele-
ving. Alle elementen sámen, vormen 
de beleving. Het draait om emoties en 
verhalen. Met een goed verhaal en het 
raken van de juiste emoties wordt hét 
verschil gemaakt.”

Pfoe… Dat lijkt een open deur?
“Klopt, maar zoals met zoveel open 
deuren... Wel waar. Klanten weten je 
namelijk pas te vinden als de winkel een 
ware destination is geworden. Een plek 
waar je echt naar toe wilt omdat er een 
wereld is om te ervaren, waarin de klant 
zich kan laten meeslepen, verwonderen 
en inspireren.”

Laat je inspireren door de winkels 
die Melvin heeft geselecteerd.

House of Vans - Londen 
www.houseofvanslondon.com

“Vans is van oorsprong een gympenmerk, maar wat 
zij hebben gedaan is geweldig. Ze hebben in Londen 
een oud metrostation omgebouwd tot een indoor 
skatepark.”

DE NIEUWE ENTERTAINMENTINDUSTRIE 
HEET: DE WINKEL
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Jij& Winkeltrends 

Bokura - Buenos Aires / www.bokura.com.ar
“Bokura is een mix van de Aziatische en de Latijns-Amerikaanse cultuur. Je wordt 
heel gastvrij en beleefd ontvangen, zoals in de Aziatische cultuur, maar tegelijkertijd 
is het personeel losjes en gezellig zoals je dat misschien kent van de Latijns-
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Patrick Roger – Parijs / www.patrickroger.com
“Eyecatcher op Place de la Madeleine. De tinten groen in de gevel, de speelse, 
mysterieuze vormen en als je dichterbij komt... De sculpturen van chocolade. Wow.
Bij binnenkomst ruik je meteen al de lekkerste chocoladegeur ooit. Zodra je choco-
lade koopt, wordt het ingepakt als een kostbaar sieraad."

1. Skins Cosmetics | Amsterdam 
2. De Schoenenfabriek | Groningen 
3. Dominicanen Boekhandel | Maastricht 
4. Apple Store | Amsterdam 
5. Opticien Saton | Amsterdam 
6. Andante | Helsinki 
7. Aqua di Parma | Milaan 
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9. Karl Lagerfeld boutique | Parijs
10. M&M world stores | Londen

10 Corso Como – Milaan / www.10corsocomo.com
“10 Corso Como is bijna geen winkel meer te noemen. Het is opgericht door Carla 
Sozzani – zus van Franca Sozzani – hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue. 
 Ze heeft de winkel opgebouwd als een levend magazine. De werelden van design, 
kunst, mode, muziek en koken vallen hier samen.”
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