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KLINKERS DEED INRICHTING
BIJ PAPARAZZI TERVUREN

P

aparazzi in Tervuren breidde uit door het pand ernaast te
kopen. Met behulp van Klinkers Interieurproducties.
veranderde Paparazzi het winkelconcept én de volledige
inrichting, wat meteen voor een grotere omzet zorgde.

De brede gang, nieuwe verlichting en de foto
achteraan lokken meer klanten

NIEUW WINKELCONCEPT IS
SUCCES
Aldo Moreels is sinds 2008
zaakvoerder van dagbladhandel
Paparazzi in Tervuren. In oktober
2013 breidde hij de zaak uit
door het pand ernaast te kopen
om er een bijhorende card shop
in te richten, met behulp van Klinkers. Samen veranderden ze het
winkelconcept: door de aandacht
te vestigen op wenskaarten,
speelgoed en bureau-artikelen,
richt de zaak zich vooral op
moeders en kinderen. Daarnaast
verkoopt Moreels seizoensartikelen en de gebruikelijke tabakswaren, kansspelen en internationale pers.

OMZET OMHOOG DANKZIJ
OPEN INRICHTING
"De verkoop van de maandbladen is opvallend gestegen
sinds oktober, vooral doordat
mama's hier speelgoed of schoolwaren voor hun kinderen kopen.
Maar ook door het feit dat Eric
Klinkers van Klinkers Interieurproducties ons aanraadde om het
geheel meer open te trekken.
Onder meer door de nieuwe

verlichting in de hele winkel, is
het interieur luchtiger en aangenamer. Ik merk dat er nu meer
mensen tot bij de magazines
stappen: de grote foto aan het
einde van de gang - alweer een
idee van Klinkers - speelt ook
mee", vertelt Moreels enthousiast.
Eric Klinkers stelde voor om nog
meer ruimte te creëren aan de
hand van een doorkijketalage.
Zo zet je klanten aan om de
winkel binnen te treden.
"Terwijl mensen passeren langs
de 23 meter brede vitrine,
kunnen ze de hele winkel nu
zien", zegt Moreels Met de
conceptvernieuwing in het 50m²
nieuwe gedeelte en de aanpassingen in het overige winkelgedeelte, kreeg Moreels een
grotere omzet dan hij verwachtte.
Hij is een tevreden man: "Eric
Klinkers luistert echt naar wat je
als klant wilt, maar drukt ook zijn
ideeën, die een goed resultaat
geven, door."
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