
POINT OF (RE)VIEW
Als meningen over producten die on- en o line worden geuit, meer 
invloed hebben op onze aankoopbeslissingen, waarom worden die 
dan niet in winkels gebruikt? Point of (re)view is een nieuw perspectief 
op winkelen, waarin niet merken maar mensen en hun mening 
centraal staan. 

“ Point of (re)view geeft bloggers de mogelijkheid hun favoriete producten in 

de winkel te presenteren. Hun reviews staan centraal. Point of (re)view 
sluit vooral aan bij de manier waarop millennials zich oriënteren. Zij 
zoeken naar meningen van mensen met wie ze zich kunnen identificeren, 
niet naar merken die hen iets proberen aan te praten.” 

Marieke Persoon, afgestudeerd Commercial Practices, WdKA

“ Point of (re)view is niet alleen een helder concept, het staat ook verrassend 
dicht bij de buyers club waar Rib Eye Steak mee werkt. We gaan ermee 
door in de winkel.”

Mark Leenders, Rib Eye Steak

DOOSJE DONNER
Boekhandel Donner wil mensen verleiden haar website te bezoeken. 
Daartoe wordt een thematische en exclusieve giftbox box online 
aangeboden, 
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bijvoorbeeld rond het thema chocolade of ter gelegenheid van 
Moederdag of het kampioenschap van Feyenoord. Het doosje geeft de 
mogelijkheid om een of meerdere boeken of magazines te combineren 
met producten van andere Rotterdamse retailers of bedrijven rondom 
het thema.
"Om meer online conversie te creëren voor Donner zijn we uitgekomen op een 
online giftbox met een Rotterdams karakter en samengesteld door en voor 
klanten." 

Niels van Kampen, afgestudeerd Communicatie, CMI 
“ Doosje Donner biedt een varia aan Rotterdamse producten in een 
visueel krachtige verpakking en met een pakkende naam. We kunnen het 
zowel in de winkel als op de website gebruiken. Daarom gaan we er mee 
verder."

Jan Lutjeboer, Donner

BIOMETRIC COUTURE
Stel je voor dat de grens tussen online en offline verdwenen is, zoals 
bij Biometric Couture.  Als je de kleding scant met een smartphone, 
tablet of Hololens verschijnt er door middel van augmented reality 
een digitale laag, 

die oneindig kan worden geüpdatet.”die kan worden ingevuld met tekst, 
foto’s, vi deo’s, externe links, audio etc.
“ Biometric Couture is een digitaal kledingconcept waarmee we offline 
net zo makkelijk contact maken als online. Kijk naar de mensen om je 
heen, ontdek hun verhalen, interesses of fascinaties.”

Maddy Ekkelkamp, afgestudeerd Branding, WdKA

“ Wat Biometric Couture zo bijzonder maakt is dat het zowel door de 
drager, maker als retailer kan worden toegepast. Zij kunnen er allemaal 
hun verhaal in kwijt.”

Liane van der Linden, projectcoördinator Kenniscentrum Creating 010

LIJNBAAN
Innovatief Lijnbaangebied stoelt op onderzoek naar identiteit van het 
gebied en actuele retailtrends. De attractiviteit van de Lijnbaan wordt 
vergroot met tijdelijk aanbod. Jonge kopers zijn de belangrijkste 
doelgroep. Zij hebben veel te besteden en zijn vernieuwend. Sfeer, 
exclusiviteit en verrassing staan centraal.
“ Nieuwsgierige en veeleisende starters vormen een kansrijke kopersgroep 
voor de Lijnbaan. Daarom staan zij centraal in de scenario’s voor tijdelijk 
aanbod die ik heb uitgewerkt: Lijnbaan als Soulscape, Fast & Easy 
Lijnbaan en Service@Lijnbaan.” 

Annelijn Boender, afgestudeerd Leisure Management, WdKA

 “ Soms pijnlijk confronterend, verrassend oplossingsgericht, vaak 
eenvoudig en goed toepasbaar, zo zou ik het onderzoek van de 
studenten typeren.” 

Robbert Bons, Vereniging Lijnbaan Akkoord
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