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Succesvolle eerste dag TabakPlus 2012!

De vent maakt de tent

Fantastisch!

Leeftijdscheck; ‘daar word ik 
vrolijk van’

Vertegenwoordigers van Primera, Cigo, PostNL en de Staatsloterij waren het er over eens tijdens de paneldiscussie: 
de vent maakt de tent. Niet de formule, niet de locatie, maar de ondernemer en zijn medewerkers binden klanten. 
Servicegericht zijn en tijd nemen voor de klant zijn hierbij enkele kernbegrippen. Daarbij werd tijdens de discussie 
onder leiding van Jasker Kamp, hoofdredacteur van Tabak2day, duidelijk dat naast het kernassortiment ook randas-
sortiment leidt tot een extra klantenstroom naar de winkels. Neem cadeaukaarten. Inmiddels een vaste waarde in 
het schap van de tabaks- 
en gemakszaak. Maar 
ook een assortiment dat 
door het succes in de 
tabaks- en gemakswin-
kels inmiddels ook bij 
andere winkels buiten 
de branche verkrijgbaar 
is. Tijd voor iets nieuws 
dus. Maar wat dan? Dit 
blijkt lastig. Focus op 
de klant en leg hem in 
de watten is en blijft 
daarom het devies. T2d

“Het TabakPlus-evenement is er voor ons vooral om de fabrikanten van de 
producten die wij online verkopen te ontmoeten. Daarnaast is het leuk om je 
te laten inspireren, bijvoorbeeld op het Innovatieplatform van de NSO”, ver-
tellen bezoekers Peter en Hanny Spierings. Dat clicks en bricks een belangrijk 
thema zijn tijdens het evenement, verbaast Peter niets. Hij is zijn tijd immers 
ver vooruit. Clicks is het wat de klok slaat bij zijn tabaksspeciaalzaak. Nou 
ja, zaak. Beter gezegd internetwinkel. Via pwcspostiljon.nl kunnen consu-
menten sigaren, wijn en port online bestellen en afhalen in het magazijn in 
Eindhoven. Peter: “Online winkelen is een thema dat leeft. En ondanks onze 
ervaring leren ook wij hier op het evenement nog nieuwe zaken over het 
onlineconsumentengedrag. Al met al is het TabakPlus-evenement voor ons 
dus een fantastisch initiatief dat wij een warm hart toedragen.” T2D

Geen tabaksproducten verkopen aan personen onder de 16 jaar. Het is een 
wettelijk eis. Maar ook een eis die menig ondernemer in de tabaks- en 

gemaksbranche hoofdpijn bezorgt. Want hoe controleer je dit? De NSO en 
tabaksfabrikanten werken samen om het verifiëren van de leeftijd van de 
tabakskoper opnieuw onder de aandacht te brengen. Zij lanceerden op de 
eerste dag van het TabakPlus-evenement de campagne ‘De leeftijdscheck. 

Natuurlijk!’. Aan alle tabakskopers tot 20 jaar moet voortaan actief een 
geldig legitimatiebewijs worden gevraagd. Een handige toolkit met informa-
tiemateriaal voor in de winkel ondersteunt de campagne. Zo weten tabaks-

kopers waarom winkeliers de vraag stellen. De eerste Toolkit werd uitgereikt 
op het TabakPlus-evenement door ‘Smaakpolitie’ Rob Geus. “Leeftijdscheck; 

daar word ik nu vrolijk van.” Mobiele websiTe, Dinsdag is het zover. Ieder NSO-lid is dan via een mobiele website 
vindbaar op het wereldwijde web. Naam, adres en telefoonnummer, maar ook de aanwezige 
diensten, zoals Lotto- of PostNL-servicebalie worden op de site voor de consument beschreven. 
Bovendien kan iedere ondernemer zelf informatie toevoegen; weekaanbiedingen, assortimenten 
en bijzondere artikelgroepen. Uniek. T2D

oMzeTMoniTor, Meten is weten. Via de omzetmonitor kan iedere ondernemer vanaf 
volgende week zijn totale omzet, maar ook de omzet per productgroep vergelijken met die van 
collega-ondernemers. Ook maakt de monitor, die door de NSO samen met het HBD is geïnitieerd, 
duidelijk wat de omzetontwikkeling is van de totale markt. De omzetmonitor wordt mogelijk ge-
maakt doordat 10 tabaks- en gemaksformules hun cijfers beschikbaar stellen. Uitzonderlijk. . T2D

CliCks en briCks, Een tablet bij de kassa? Onzin? In geen geval. Een tablet verbreedt het as-
sortiment. Want het presenteren van het totale assortiment van Zippo is onmogelijk. Via de tablet 
en de site van Zippo kan aan de consument toch het complete assortiment worden getoond. 
Handig. T2D

App sTore, De consument is voordat hij uw winkel binnenloopt goed geïnformeerd. Bijzonder 
goed. Onder meer dankzij applicaties, ofwel app’s, op zijn mobiele telefoon. Maar: hoe ziet een 
app er eigenlijk uit? Wat kan ik er mee? Welke apps zijn er al actief in onze branche? De NSO laat 
zien wat een app is door middel van een aantal voorbeelden die al gebruikt worden in de branche 
en de totale detailhandel. T2D

in het kort

Zie ook www.tabaksdetailhandel.nl

bij De TijD? Is uw winkel nog bij de tijd? Het Innovatieplein – de stand van de NSO en de 
NSO- brancheadviseurs – geeft het antwoord. Maar presenteert ook nieuws. Ook voor onderne-
mers die al wel bij de tijd zijn. T2D

Meer dan duizend bezoekers bezochten de eerste dag van TabakPlus in de Van Nelle fabriek te Rotterdam. Bent u van plan de tweede dag naar het TabakPlus-evenement te 
komen, dan vindt u op de traditionele vakbeurs een breed en gevarieerd beeld van alle exposanten van alle productgroepen uit het tabaks- en gemaksassortiment.  

Daarnaast wederom een interessant programma. Onder meer op het  
NSO Cursusplein en het winkeformule/innovatieplein onderdeel van het TabakPlus Terras. Daar kunt u zelf aan de slag met iPads, worden korte workshops gegeven en 

vinden voor de branche relevante presentaties en paneldiscussies plaats. Waar u een en ander kunt vinden, wordt in één oogopslag duidelijk op de beursplattegrond.
 

Bedankt voor uw bezoek vandaag en anders zien wij u graag morgen op het branche-evenement TabakPlus 2012!
Heeft u nog geen gratis toegangskaart? Registreer u dan nu nog via de registratiemodule en u krijgt uw persoonlijke toegangsbewijs per mail toegestuurd.

 En de winnaar is...
Veronica Kraanen!

Scooteractie BAT

http://www.tabaksdetailhandel.nl/tabakplus/tabakplus_2012/bezoekers/overzicht_participanten_2012
http://www.tabaksdetailhandel.nl/tabakplus/tabakplus_2012/bezoekers/nso_cursusplein
http://www.tabaksdetailhandel.nl/tabakplus/tabakplus_2012/bezoekers/winkelformuleinnovatieplein
http://www.tabaksdetailhandel.nl/tabakplus/tabakplus_2012/bezoekers/tabakplus_terras
http://www.tabaksdetailhandel.nl/documenten/tabakplus/beursplattegrond_tabakplus_2012.pdf
https://form.n200.com/?s=1uz1bpr8jqvjy&t=2cmru8gzl9xhz&check=1
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Zie ook www.tabaksdetailhandel.nl

Qr-CoDe Een QR-code lijkt een ver van het bed show voor veel tabaks- en gemaksondernemers. 
Niets is minder waar. QR-codes zijn een toegevoegde waarde. QR-codes (Quick Response-codes) 
zijn tweedimensionale barcodes die consumenten met de mobiele telefoon kunnen scannen. De 
code kan met een simpel stukje software eenvoudig omgezet worden in tekst of een domein-
naam van bijvoorbeeld een website. De NSO vertelt hoe het werkt. En wat het ondernemers 
biedt. Informatief. T2D

in het kort

wie benT u? Stel uzelf deze vraag. Het is belangrijk volgens de NSO, want alleen dan kun 
je de juiste keuzes maken. Op assortimentgebied, maar ook in de geleverde diensten. Voor een 
sigarenspeciaalzaak geldt daarbij dat er meer aandacht moet zijn voor presentatie en beleving. 
Op het Formulie/Innovatieplein daarom voorbeeldpresentaties van sigaren die zich richten op de 
consument van de toekomst. Leerzaam. T2D

Eten en drinken

Niet-tabaksconsument  
ook belangrijk

Het TabakPlus-evenement 2012 informeert en inspireert op de eerste dag. 
De vakbeurs presenteert een breed en gevarieerd aanbod exposanten. Maar 
er is meer. Workshops, presentaties en paneldiscussies volmaken de dag 
in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Bovendien wordt onder het genot van 
een gratis hapje en drankje informeel gesproken over marktontwikkelingen. 
Want ook het fullserviceconcept maakt het TabakPlus-evenement een uniek 
evenement van en voor de tabaks- en gemaksbranche. T2D

Bijna driekwart van de Nederlanders rookt niet. Toch is en blijft het belang-
rijk dat tabakspeciaalzaken zich ook op deze doelgroep richten. Koffie, thee, 
lederwaren of wijn en port; bied het aan en volgens het NSO-rapport ‘Van 

tabakspeciaalzaak naar high-end speciaalzaak’ – dat op TabakPlus werd ge-
presenteerd - ‘trekt’ men zo ook de niet-rokende klant naar binnen.  Het rap-
port is een uitwerking van het EIM-rapport ‘Perspectieven voor de tabaks- en 
gemaksdetailhandel’ van oktober 2011 en is gebaseerd op de uitkomsten van 
een aantal brainstormsessies met ondernemers met een tabakspeciaalzaak. 
In het rapport wordt de high-end speciaalzaak neergezet als een doorontwik-
keling van de huidige tabakspeciaalzaak. Een speciaalzaak met een onderne-
mer die een verdere professionaliseringslag heeft gemaakt en zich meer richt 

op de consument van morgen. T2D

‘Ik maakte er een 
rommeltje van’
Thomas Klaphake over  

zijn rol als retailer

Intensieve gesprek-
ken op formuleplein

Ellis Suur denkt diep na...

Back to school...
Cursussen sociale media  

druk bezocht 

BAT interviewt
Cees Foet in de rol van  

Ferry Mingelen 


