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• Kunt u zich aanmelden via deze link 

• Waarna wij samen met u telefonisch én het online model, 

de indicatieve exploitatie van uw winkel bepalen 

• Waarmee u de benodigde informatie tot uw beschikking 

heeft voor besluitvorming

Na het lezen van deze presentatie:

https://www.uw-s.nl/albert-heijn-exploitatievoorstel
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Inhoudsopgave

Impact maak je samen! Wij helpen supermarkten zich 

lokaal te onderscheiden door de gecombineerde kracht 

van digitale instore communicatie, lokale kennis en 

relevante content. 

1. Digitale Instore Communicatie 

2. Winkelzones 

3. Verdienmodel per zone 

4. Content & Software 

5. Exploitatie indicatie



Beeldschermen in de 
winkel. Digitale Instore 
Communicatie.
Je ziet tegenwoordig overal beeldschermen in de winkel, het valt op als je ze 

nog niet hebt.  

“Het valt een bezoeker pas op dat ze er niet zijn, als ze 

deze in een concurrerende winkel wél hebben gezien.” 

Met beeldschermen en bewegend beeld wordt sfeer aan de winkel toegevoegd 

en informatie over producten en aanbiedingen gecommuniceerd, maar 

bovenal zijn bewegende beelden in de winkel in staat om te inspireren wat een 

huishouden dagelijks en op bijzondere dagen op tafel zet.
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ENTREE

De winkel 
ingedeeld in 5 zones
Maak van jouw winkel een beleving! 

Een winkelbeleving is zoveel meer dan alleen 

boodschappen doen! Het is het lokale verhaal dat we 

willen vertellen van de producten die we verkopen in 

de winkel. Voor de exploitatie onderscheiden we 

specifieke zones, met voor elke zone een aangepast 

format voor de uitzending. 

Pui, Tourniquet

VERS
Snoepgroente, vlees,  Borrel, Brood

HOUDBAAR
Wijn, Bier, Fris

ACTIE
Bonus, Bancarella, Actieplein

KASSA
Kassaband, Zelfscan



Per zone een aangepast format 
en ook eigen verdienmodel

• Entree zone: Hier willen landelijke adverteerders zichtbaar zijn omdat ze 

daar de supermarkt bezoeker maximaal kunnen beïnvloeden tot het maken 

van een 'betere' keuze.  

• Vers zone: Hier komen de bewegende beelden met sfeer en inspiratie het 

beste tot hun recht. Vooral ook omdat hier veel tijd wordt besteed door 

supermarkt bezoekers.  

• Houdbaar zone: Hier komt een scherm met een mix van sfeer beelden en 

aanbiedingen voor bier, wijn, fris maar ook chips en nootjes etc. 

• Actie zone: Er zijn heel veel actie tafels, bancarella's en bonus schappen in 

de winkel. Een scherm bij een actie, met daarop passende inspirerende 

bewegende beelden, kan de verkoop behoorlijk upliften.  

• Kassa zone: De reclames van het lokaal kleinbedrijf in het kassapark 

benadrukken de verbondenheid van de supermarkt als verkeersknooppunt 

in de sociale structuur van de wijk, dorp of stad.  
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Entree zone

Maximaal keuze beïnvloeden

Hier willen landelijke adverteerders zichtbaar zijn omdat ze daar de supermarkt 

bezoeker maximaal kunnen beïnvloeden van te maken aankoopbeslissingen.  

Het format is: reclames met een duur en frequentie van 10sec per minuut/anderhalve 

minuut. Wij hebben hiervoor contact gemaakt landelijke agencies die onze 

omzetberekeningen hebben gevalideerd en willen invullen. 

Schermen 
Pui 75 inch + Tourniquet 

Adverteerders  
Landelijk 

Ritme 
Snel

Investering 
€ 9.000 éénmalig 

Opbrengsten na jaar 3 
€ 12.975 per jaar 

ROI 
3 jaar
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Vers zone

Merken die inspireren, branded content

Hier komen de bewegende beelden met sfeer en inspiratie het beste tot hun recht. Vooral 

ook omdat hier veel tijd wordt besteed door supermarkt bezoekers. De beelden van sfeer 

en inspiratie zullen in de vorm van 'branded content' worden gegoten. Denk aan een 

inspiratie reclame van Coolbest, of Bertolli olijfolie, of Stegeman borrelworstjes. Het 

format is: branded content met een duur en frequentie van 30 sec per 10 minuten, met 

roulerend meerdere filmpjes per adverteerder. 

Schermen 
AGF, Vlees, Borrel en Brood 

Adverteerders  
Leveranciers, Landelijk, Lokaal 

Ritme 
Rustig, langere filmpjes

Investering 
€ 12.000 éénmalig 

Opbrengsten na jaar 3 
€ 3.500 per jaar 

ROI 
7 jaar - 8 schermen
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Actie zone

Maximaal keuze beïnvloeden

Er zijn heel veel actie tafels, bancarella's en bonus schappen in de winkel. Een scherm bij 

een actie, met daarop passende inspirerende bewegende beelden, kan de verkoop 

behoorlijk upliften.  Wij gaan er vanuit dat een scherm bij de acties de komende jaren de 

norm wordt. 

Schermen 
Modulair 

Adverteerders  
Landelijk, Lokaal 

Ritme 
Snel, Langzaam, Gemixed

Investering 
€ 3.300 éénmalig 

Opbrengsten na jaar 3 
€ 10.700 per jaar 

ROI 
2 jaar - 2 schermen
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Houdbaar zone

Mix van sfeer en aanbiedingen 

Hier komt een scherm met een mix van sfeer beelden en aanbiedingen voor bier, wijn, 

fris maar ook chips en nootjes etc.

Schermen 
Bier-Wijn-Fris actiescherm 

Adverteerders  
Landelijk, Lokaal 

Ritme 
Korte frequentie aanbiedingen 
gemixed met rustige langere 
filmpjes

Investering 
€ 1.650 éénmalig 

Opbrengsten na jaar 3 
€ 4.873 per jaar 

ROI 
2 jaar - 1 scherm
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Kassa zone

Maatschappelijk betrokken, sociaal verbonden

Net als bij de entree is dit verdienmodel reeds alom aanwezig. De reclames van het 

lokaal kleinbedrijf in het kassapark benadrukken de verbondenheid van de supermarkt 

als verkeersknooppunt in de sociale structuur van de wijk, dorp of stad. 

Schermen 
Modulair 

Adverteerders  
Landelijk, Lokaal 

Ritme 
Snel

Investering 
€ 8.250 éénmalig 

Opbrengsten na jaar 3 
€ 5.350 per jaar 

ROI 
5 jaar - 4 schermen



Alle schermen in winkel 
één geheel dankzij de 
innovatieve content en 
software van UW/S
Content aangepast aan diverse schermformaten en aangepast aan positie in 

de winkel garandeert een integrale winkelbeleving.   

Onze software, OctoCast, is de nieuwe standaard in narrowcasting software. 

De UW/S content afdeling is zeer ervaren in het produceren van content die 

informeert, inspireert, verleidt, activeert en verrast op het juiste moment, op 

de juiste plek, met de juiste boodschap. En met de slimme OctoCast software 

combineren ze hoogwaardige content met lokale templates om zo voor iedere 

winkel de digitale winkelbeleving te creëren, optimaliseren en personaliseren. 
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https://www.uw-s.nl/octocast


Investering, exploitatie 
opbrengsten en ROI berekening 
van schermen
Voor elke schermpositie wordt een gemiddelde investering aangehouden.  

Een schermpositie wordt in een grote winkel ruimer opgezet, meer schermen, 

dan in een kleine winkel.  

Daarnaast is de verdiencapaciteit voor exploitatie in een grote winkel met 

meer bezoekers ook groter. De investering en exploitatie prognose is dus 

afhankelijk van het aantal m2  vvo, en het aantal kassa transacties per week. De 

variabelen voor de prognose van exploitatie in uw winkel zijn gevat in het 

Exploitatie Model.  

Meld u aan voor de bepaling van de exploitatie indicatie, waarna wij samen 

met u telefonisch én het online model, de indicatieve exploitatie van uw 

winkel bepalen.
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Meld u hier aan

https://www.uw-s.nl/albert-heijn-exploitatievoorstel
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Indicatie exploitatie op basis van model



Stappenplan: naar een offerte 
op maat voor de Investering en 
ROI berekening
Voor de investering, exploitatie opbrengsten en ROI berekening van schermen 

in uw winkel komen wij graag met u in contact. 

• Meld u aan via deze link 

• Wij maken dan een afspraak om met u telefonisch een gepersonaliseerde 

versie van ons exploitatie model met u te doorlopen waaruit een indicatieve 

ROI volgt 

• Op basis van het persoonlijke exploitatie voorstel kunnen we een 

persoonlijke afspraak inplannen en een schouw maken van uw winkel 

• Hierna volgt een offerte op maat

14

Meld u hier aan

http://www.uw-s.nl/albert-heijn-exploitatievoorstel
https://www.uw-s.nl/albert-heijn-exploitatievoorstel
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Einde presentatie
Heeft u vragen over deze presentatie of wilt u meer weten over de digitale exploitatie van 

uw winkel? Neem dan contact op met iemand van ons sales team via  

06 270 722 85 of per e-mail via sales@uw-s.nl

tel:06%20270%20722%2085
mailto:sales@uw-s.nl

