


Shop in a shop
Your stepstone to a better world.

Doelstelling

Aantrekkelijkheid en be-

reikbaarheid van duurzame 

producten verbeteren door 

deze visueel sterk en aan-

trekkelijk uit te stallen op 

een centrale plek binnen de 

supermarkt. Duurzaamheid 

komt positief onder de aan-

dacht van de klanten, het 

is de ‘talk of the town’. De 

cijfers volgen.

Concept

De ‘shop in a shop’ is een aantrekkelijke plek in de supermarkt voor het promoten en verkopen van duurzame pro-
ducten. De shop in a shop wordt ingericht als een ‘warme zone’ in de winkel. Je vindt er zowel verse voeding, droge 
voeding als non food. Door deze centraal of aan de ingang van de winkel te plaatsen zorg je ervoor dat iedereen 
er voorbij komt. Zo wordt het inkopen makkelijker voor de consumenten die vooral voor duurzame producten willen 
kiezen, en worden ook minder gemotiveerde consumenten aangetrokken. Er is mogelijkheid voor interactie en uit-
voerige communicatie met de klanten, bv over de complexiteit van ‘wat is duurzaam’. De duurzame producten blijven 
ook aangeboden in de andere delen van de winkel.

Middenveldorganisaties kunnen mee communiceren over deze shop in a shop.
Dit concept kan gecombineerd worden met het aanbieden van alternatieven naast conventionele producten (zie fiche 
‘Easy Pick’). Er wordt een logo ontwikkeld dat refereert naar de shop in a shop, om de producten extra zichtbaar te 
maken in de rest van de winkel. De aanpak in de winkel kan eveneens gehanteerd worden voor het online winkelen. 

Resultaten

• Er is een duurzame ‘shop’ binnen de supermarkt waar alle duurzame producten samen staan
• Klanten vinden makkelijk duurzame producten, zowel in de aparte ‘shop’ als in de reguliere indeling van de win-

kel
• Consumenten krijgen het signaal dat duurzaamheid belangrijk is voor zijn/haar supermarkt
• Supermarkten communiceren over de duurzaamheid van een brede waaier aan producten
• Consumenten hebben meer inzicht in de diverse aspecten/invullingen van duurzaamheid
• Middenveldorganisaties werken mee aan dit concept en aan de communicatie met de klanten/burgers.


