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Managing the moment of truth



It’s all about experience



Managing Moments of Truth in conventionele en pop-up retail



Conventionele retail - Wat vaak misgaat

1. Klantfeedback wordt niet serieus genomen
Manager: “Piet we zien in het onderzoek dat jouw team gister een 8 scoorde op 
klanttevredenheid en vandaag een 6, hoe komt dat?”

Piet: “Ja dat was die verschrikkelijke klant weer, negeer de uitkomsten maar”

2. Cash = king
“De sales nemen toe, blijkbaar hebben onze klanten het naar hun zin”

3. Geen sturingsinformatie
Manager: “Piet je hebt een 6 behaald, morgen beter je best doen”
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The old market research model



In the moment



Wat is de emotie?
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Op welk moment heeft die emotie betrekking op?

7



Wat kun je er aan doen om op die emotie in te spelen? 
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Location-based database met 3.5 miljoen Nederlanders



Quality observer programma







Geen prijs



Een kinderverschoon plek in de herenwc. 

Top! Niet alleen vrouwen verschonen 

luiers (als ik een dagje weg ben met mijn 

gezin, doe ik het juist altijd). Zo wordt ons 

dagje uit naar IKEA een betere ervaring!



Ik vind het erg ongezellig en niet fijn dat er 

al ruim voor sluitingstijd zo wordt 

aangegeven dat de tafels niet meer 

gebruikt mogen worden. Het heeft zo iets 

van wegwezen nu, we gaan sluiten.



60k
interviews per jaar foto’s per jaar

6k150k
quotes per jaar







In the moment survey

Visitors 
in store

Aware, 
but not 
visited

Non-
aware 

(Control)



Wat is de ROI van een pop-up store op equity en sales?
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58% 59%

68% 72%

45% 38%
48% 42%

59%
44% 36% 44% 43% 51%

Better quality Offer something
different

Taste better Appeal to you more Recommendation

+21
AWARE, NOT VISITEDVISITORS

+3

Equity uplift vs control (non- aware)



Hartelijk dank voor jullie aandacht
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THIS IS 
THE MOMENT!


