
Retail Revisited: Digital signage 
wordt Digital brand experience 

Door RGN brand identity services 



Wij zijn brand managers 
• Als specialist in brand identity services nemen wij al sinds 

1997 het werk uit handen van onze klanten. Dit doen wij 
internationaal, vanuit kantoren in Almelo, Barcelona, 
Istanbul en Keulen. 

 

 



De toekomst is nu 
• Technologische ontwikkelingen gaan bijzonder snel, ook als 

het gaat om merken en branding. 
• Mogelijkheden voor in-store en on-premise signing zijn er 

in overvloed 
• Welke eisen stelt dit aan gebouwbeheer? 



Het belang van merken 
• Het onderscheid tussen organisaties wordt steeds sterker 

bepaald door het merk en minder door de specifieke 
eigenschappen van producten of diensten.  

      € 4,95        € 19,95 



Hoe beleven mensen een merk 

  



Brand experience 

• Brand experience gaat dus over het versterken van je merk 
door de zintuigen van (potentiële) klanten (onbewust) te 
beïnvloeden op een dergelijke wijze dat het een positief 
effect heeft op jouw merk. Op deze wijze wordt de positie 
in het brein van de (potentiële) klanten versterkt doordat 
de associaties met het merk worden versterkt. 



Sensory branding 

• Klanten ervaren merken met alle zintuigen: zien, horen, 
proeven, ruiken en voelen. 

• Informatie die via de zintuigen binnenkomt, vormt de 
beleving van het merk. 

• 40% van een boodschap wordt onthouden door wat we 
zien. Met sensory branding benutten we de overige 60%. 



Het belang van consistentie 

• Geur en beeld samen is effectiever dan beeld alleen. Het 
overtuigt beter en het bereik ligt veel hoger (tot 84%) 

• In een ruimte waar de geur past bij de uitstraling en het 
merk, blijven we minuten langer binnen. 

• Multi-sensorische consistentie tussen geur en tast verbetert 
de waarneming en productevaluatie. 



Uitgangspunten 
• Aansluiten op de strategie, missie, visie en 

kernwaarden. 
• Uitingen altijd vanuit de brand experience gedachte. 
• Ruimte bieden voor de actualiteit of vanuit thematiek 

(campagne en/of commerciële boodschap). 
• Omni-channel; het realiseren van een naadloze 

klantervaring en merkbeleving in alle (verkoop)kanalen. 
 



Digital signage  
• Meer dan een tv-scherm: 

• iBeacons 

• interactieve etalages 

• Smart mirrors  

• interactieve tafels 

• en nog veel meer! 

 



Digital signage  



Digital signage 



Digital wayfinding 
• Digitale bewegwijzering 
• Niet alleen in retail, ook in de zorg, musea en op 

evenementen 
• Combinaties van vaste bebording en interactieve middelen  



Digital wayfinding 



Digital brand experience 
• Door komst van online winkels wordt de klantervaring en 

merkbeleving in de winkel steeds belangrijker. 

• De merkbelofte dient in alle kanalen consistent 
doorgevoerd te worden. 

• Time-to-market van uitingen moet steeds korter. 



Gebouwbeheer 
• Gebouwen moeten zo in te richten zijn dat ze volledig 

conform het merkconcept aan te passen zijn. 

• Denk aan: internet, elektriciteit, verlichting, 
muurbekleding, lichtinval van buiten. 



Storing! 



Storing! 
• Zorg voor een back-up plan 

• Maak een combinatie tussen digitale en statische middelen 

• Denk aan onderhoud en beheer om storingen zoveel 
mogelijk te voorkomen 



Interactief scherm 



Projectie 



Stelling 
• Interactie met klant en medewerker is onontbeerlijk om als 

(organisatie)merk succesvol te zijn. 



Bedankt voor uw aandacht 
• Voor meer informatie over merkidentiteiten en RGN, kijk 

op www.rgn.nl 


