
 Warenhuis van de toekomst
het online potentieel van lokale winkels
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● Uitleg Zupr

● Het belang van online zichtbaarheid als retailer richting de consument

● Waarom Warenhuis Groningen?

● Wat biedt Warenhuis Groningen?
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Video



Wat wil de consument?



Voorkeur van de consument
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vs 10%

vs 12%



Voorkeur van de consument
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vs 16%
vs 16%



Kans voor lokale winkeliers
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Kans voor lokale winkeliers
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Het draait allemaal om 
online zichtbaarheid



Consument zoekt online, maar wil offline kopen
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Lokale voorraad communiceren is lastig
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toegang tot (real-time) 
lokale voorraaddata

online zichtbaarheid

+

+-

-
lokale winkeliers fabrikanten / merken



Wat maakt Zupr uniek?



Faciliteren van samenwerking in de retailketen
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Retailers

Eigen platform

Beperkte zoekstatistieken

X
Locatiedata

Productdata via datafeed

Nadelen van een klassiek tweezijdig platform

Beperkte online ontsluiting



producten
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lokale winkeliers

merken (of dataleveranciers)

artikeldata

locatiedata

vergrote online zichtbaarheid

“productlocaties”

geaggregeerde zoekstatistieken

Zupr “productlocaties” toegankelijk voor derden 

merkwebsites
online campagnes

categorie websites

winkelpagina’s
winkelcentra
stadsportals
landportals

zoekmachines 
voice search

sociale media
blogs & artikelen

“third party” apps

locaties

geaggregeerde zoekstatistieken



Waarom Warenhuis Groningen?



● Versterken authenticiteit & diversiteit winkels en aanbod 

● Werkgelegenheid

    

● Leefbaarheid

Doelstellingen samenwerkingsverband
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● Versterken lokale retail door meer online zichtbaarheid

● Duurzame stadslogistiek 
    

Ontwikkeling in samenwerking met Gemeente Groningen, Zupr, Dropper en de lokale 
ondernemersvereniging de Groningen City Club.

Uiteindelijk leidt dit tot een economisch sterkere, duurzamere en 
meer leefbare binnenstad.



Wat biedt Warenhuis Groningen?



Online portaal winkelgebied
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Alle producten die in de buurt te koop zijn 
en te doorzoeken zoals in een webshop. 

Op het dashboard ligt de nadruk op het 
ontdekken van producten.

● Direct filteren op productcategorie

● Nieuw toegevoegde producten 

● Zoeken op winkel & assortiment

● Zoekfunctie: producten en winkels



Pilot binnenstad Groningen
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In december 2019 - januari 2020 pilot 
opgezet en Warenhuis Groningen 
gelanceerd met de genoemde partners: 

● Gratis bezorgen in de stad met 
Dropper

● Marketing campagne om traffic te 
genereren inclusief verhalen van 
de winkeliers

● Veel landelijke en regionale 
aandacht 

● 55 winkeliers aangesloten, laatste 
worden nu aangesloten



Advertenties en promotiemateriaal
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Store locators op merkwebsites
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Store locators op merkwebsites
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● Rechten afhankelijk van gebruikersrol 

● Voorraadcheck consumenten via app 

    

● Overzicht winkelstatus via dashboard 

● Directe toegang tot productinformatie

Mobiele app voor winkeliers
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● Beheer van winkelinfo & assortiment

● Veelzijdige barcodescanner 

● Afhandelen van productaanvragen 

    

● Gratis te downloaden



Dank voor uw aandacht!
Vragen?

Kijk voor meer informatie op www.zupr.io


