Hoera, ik heb een winkel!
Economie en Ondernemen
Retailexpert Harry Bijl heeft het boek 'Hoera, ik heb een winkel!' geschreven. Tijdens een eendaagse workshop
legt hij de verbanden uit tussen koopgedrag en winkelprocessen. Tijdens de stadssafari ontmoet u innoverende
en inspirerende ondernemers.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
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Inhoud
De veranderende Retailmarkt heeft grote gevolgen voor de winkelstraat, het ondernemen en de
competenties van medewerkers. Harry Bijl, inspirator en innovator bij INretail, publiceerde onlangs het
boek 'Hoera, ik heb een Winkel. In het boek worden verbanden tussen koopgedrag en winkelprocessen
via het Retail Experience model uitgelegd. Elk van de tien thema’s staat voor een belangrijke schakel in
het winkelproces: Passie, Prioriteit, Profijt, Product, Plek, Personen, Plezier, Promotie, Prijs en
Progressie. De informatie, inzichten en interviews vormen voor iedereen een schat aan inspiratie.
Tijdens de stadssafari ontmoet u innoverende ondernemers in de mode- sport, schoen- en woonretail en
wordt u geïnformeerd en geïnspireerd. U krijgt tips en tools waarmee u uw lessen kunt verrijken.
Vandaag weten, morgen doen!
Programma zal er globaal als volgt uitzien:
10.00 uur - 10.15 uur Ontvangst
10:15 uur - 10.30 uur Toelichting Retail Experience model
10:30 uur - 13:00 uur Stadssafari
13.00 uur - 14.00 uur Lunch met de groep
14.00 uur - 16.00 uur Stadssafari
Naderhand ontvangt u het boek 'Hoera, ik heb een winkel!' en een certificaat als bewijs van deelname

aan deze masterclass.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

INretail brancheorganisatie

Soort aanbieder:

kennis / praktijkcentrum

Contactpersoon:

Dorien Krassenberg

E-mailadres:

dkrassenberg@inretail.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

25 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

