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Shopper Marketing 
Productpresentatie: tips and tricks 
 
Achter de indeling van een winkel of schap schuilt veel theorie en psychologie, dat weten we allemaal. Zo 
verkopen producten aan de rechterzijde van een hoofdpad beter dan aan de linkerzijde. En werden enkele 
jaren gelden huismerken vaak op ooghoogte naast A-merken geplaatst om de aandacht op de huismerken 
te vestigen. Je leest en kijkt immers van links naar rechts. Nu krijgen huismerken vaak de beste plek op 
het schap. Een goede indeling van de winkel en de schappen zorgt voor een optimaal gebruik van de 
beschikbare ruimte en het verhogen van de omzet en verlagen van de derving. Kortom, hierin komen 
visuele, logistieke en bedrijfseconomische aspecten samen. Maar hoe zit dat bij snijbloemen en 
kamerplanten? 
 
Voor veel producten geldt dat de aankoopbeslissingen voor het schap genomen worden. En die theorie 
gaat zeker op voor onze sierteeltproducten. Een echte impulscategorie. Vanuit dat oogpunt is het 
begrijpelijk dat prijscommunicatie en aanbiedingen prominent worden gecommuniceerd. Prijs is immers 
een goede impulsgenerator. Als je gebruik maakt van prijspromoties is het dan ook verstandig deze 
aanbiedingen aan het begin van de loop- en/of kijkrichting te plaatsen. Als de aandacht eenmaal is 
gevangen, is het belangrijk deze vast te houden. Een verleidelijke en overzichtelijke presentatie zijn dan 
key. Best een uitdaging bij een categorie met zoveel verschillende en wisselende producten.  
 
Enkele tips: 
 Plaats producten van links naar rechts oplopend in prijs.  
 Plaats producten van links naar rechts oplopend in 

lengte. Een relatief klein product rechts naast een lang 
of hoog product valt in het niet. 

 Als bovenstaande punten tegenstrijdig zijn, probeer dan 
twee producten naast elkaar niet meer dan 5-10 cm in 
hoogte te laten verschillen. 

 In het algemeen werkt verticaal presenteren (dezelfde 
producten boven elkaar) beter dan horizontaal (dezelfde 
producten naast elkaar). Omdat er binnen onze 
categorie vaak veel verschil in lengte zit, geeft een 
horizontale presentatie juist een rustiger beeld. 

 Houd rekening met de sierwaarde van het product. Producten die het mooist uitkomen als je er 
bovenop kijkt, zoals boeketten, kun je beter wat lager in het schap plaatsen. Producten die hun 
sierwaarde meer van opzij hebben, zoals orchideeën, kunnen prima iets hoger op het schap staan. 

 En tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, een relatief smal assortiment met veel 
(seizoens)wisselingen zorgt voor meer verleiding dan elke week alles willen verkopen. 

 
Ook bij het maken van een goed schappenplan gaat het dus om keuzes maken. En deze keuzes moeten 
daarbij ook nog eens in lijn liggen met onder andere de formule-uitgangspunten, de beslissingsboom van 
de shopper en de rol van de categorie.  
 
Schappenplan of vlekkenplan? 
Om te zorgen dat het schap er ondanks alle complexiteit altijd netjes bij staat, kun je ervoor kiezen wekelijks 
een schappenplan te maken. Een nauwgezet overzicht waarin aangegeven staat welk product waar moet 
komen te staan. Een alternatief is het opstellen van een vlekkenplan. Hierin wordt de locatie van de 
productgroepen en de richtlijnen waaraan de indeling van het schap moet voldoen schematisch 
weergegeven.  
 



Waar je ook voor kiest; wanneer impuls, emotie en verleiding zo belangrijk zijn als bij sierteeltproducten 
is er met een goede winkel- en schapinrichting heel veel winst te behalen. 
 
Heb je vragen over de inrichting van je winkel of schap? Neem dan gerust contact met mij op. Stuur een 
mail naar erikvandermeijs@royalfloraholland.com of neem contact op met Erik van der Meijs via +31 (0)6 
22 37 44 50. Ik denk graag met je mee! 
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