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De speeltuin van Young Perfect
‘Als je beleving verkoopt moet je dat ook uitstralen’
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NETWERKMOMENT

Bij Young Perfect begrijpen ze dus de kracht van verbeelding.  
Dat kan ook niet anders wanneer brand & shopper activatie je 
vak is. Zo weet het bedrijf voortdurend creatieve manieren te  
vinden om A-merken en retailers te helpen met het behalen van 
hun merk- en categoriedoelstellingen. Naast classic demon-
straties, verschijnen hun creatieve concepten dan ook steeds 
vaker in het winkelbeeld; van instore pop-up snoepwinkels, mini 
kaaswinkeltjes en tijdelijke minirestaurants tot Kids Kook Battles 
en boeren op de vloer, het kan niet gek genoeg. Jaap de Jong: 
‘Wij streven ernaar om het één op één contact tussen shopper en 
retailer groter, gaver en spannender te maken; om winkelen weer 
aantrekkelijk te maken. Daarin zijn sfeer en beleving cruciaal. De 
shopper van vandaag is namelijk veel veeleisender dan voorheen.’

Verhaal
De klant vooropgesteld moet je als professional in de branche 
dus voortdurend mee bewegen in die veranderende klantbehoef-
te. Kun je ook spreken van consumententrends die van invloed 
zijn op de business? ‘Oh zeker.’ Director Operations Anniek 
Grosfeld licht het graag toe. ‘De consument van nu wil verrast, 
verwend en verleid worden. Op de winkelvloer, want daar vindt 
in 80% van de gevallen nog de aankoopbeslissing plaats. Het 
gaat dan vooral om inspiratie, bijvoorbeeld op de vraag ‘wat eten 
we vandaag?’. Daarnaast is zij op zoek naar het verhaal achter 
het product. Storytelling en authenticiteit zijn zo belangrijk, 
zowel op productniveau als op herkomst. Daar spelen wij op in, 
bijvoorbeeld door onze Boer op de Vloer activatie voor Friesland-
Campina, waarbij 100 boeren voor één dag hun boerderij verrui-
len voor de winkelvloer en in gesprek gaan met de consument.’    

Onder het motto ‘practice what 
you preach’ huist Young Perfect, 
specialist in shopper marketing, 
in een kantoorpand dat beleving 
en inspiratie ademt. Grootste 
eyecatcher? De glijbaan die de 
eerste verdieping met de begane 
grond verbindt. ‘Hij doet precies 
waar hij voor is bedoeld;  
op vallen’, zegt directeur en  
eigenaar Jaap de Jong. 

Retail is detail
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Persoonlijke aandacht
Alle succesvolle en originele campagnes ten spijt 
heeft de fieldmarketing toch ook nog wel te maken 
met vooroordelen. Hoe staat het met dat imago van 
de sector? Jaap: ‘Activeren wordt vaak gezien als 
duurder in vergelijking tot above the line campagnes. 
Dat is het klassieke marketing denken dat massa -
communicatie centraal stelt. Tegenwoordig is klant-
contact echter veel intensiever met persoonlijke 
aandacht voor de shopper. Hoewel je met activaties 
minder mensen bereikt, is dit wel aantoonbaar effec-
tiever dan massacommunicatie.’ Zijn die resultaten 
ook meetbaar? ‘Jazeker, onze merkambassadeurs 
koppelen direct na afloop het resultaat aan ons terug. 
Maar nog belangrijker: wij kunnen door onze samen-
werking met diverse retailers, die scanningsdata uit-
wisselen, ook de ROI (return on investment) uitdruk-
ken in effect op de baseline (lange termijn verkoop) 
waarmee we heel direct inzicht geven in het succes 
van een activatie. Sterker nog; met onze 28 jaar aan 
ervaring kunnen we de resultaten in de meeste geval-
len vaak vooraf al voorspellen.’      

Inspiratie
Waar halen jullie zelf de inspiratie vandaan die jullie 
je klanten willen bieden? Anniek: ‘Concepten waar 
de foodbeleving en bezieling voorop staan, die zijn 
bijzonder inspirerend. Denk dan aan Eataly, Whole 
Foods Market en Woolworths, maar ook een PLUS 
van ondernemer Ton Henst in Best, of Beej Benders 
in Venlo. De passie spat ervan af. Als de waarde en 
uitstraling van het product meer doen dan de p van 
prijs, dan is dat ontzettend knap. De euforie van een 
heel goedkope prijs is namelijk snel vergeten, maar 
als het product écht goed is, dan blijft dat gevoel 

veel langer hangen. Jaap: ‘Ja en als aanvulling daarop 
zijn mensen die met passie aan het werk zijn ook een 
bron van inspiratie. Ondernemers met een verhaal die 
met liefde een product bereiden en jou daar alles over 
vertellen. Het durven als ondernemer, dat inspireert 
ook. Dat doen ondernemers als Ton Henst en Geert 
Benders natuurlijk ontzettend goed.’ Anniek: ‘En dat 
geldt ook voor een spreker als Frans de Groot. Met 
zijn Bitsing-model boekt hij gegarandeerd resultaat 
wanneer je de focus moet houden. Je zorgt dat je 
doelstelling duidelijk is en dat je tijd en budget goed 
inzet. Een echte eyeopener!’

Retail is detail
Binnen de totaalaanpak van Young Perfect kon het 
kantoorpand niet achterblijven, want wanneer je 
creativiteit van je medewerkers verlangt, dient de 
omgeving waarin zij werken wel te inspireren. Anniek: 
‘Tot begin 2015 verbleven wij in een traditioneel kan-
toorpand. Niets mis mee, maar voor een bedrijf dat 
beleving verkoopt, miste ons pand nu net dat. Daar 
zijn we mee aan de slag gegaan, met onze huidige, 
bijzondere inrichting als resultaat. Een multifunctio-
neel design waarbij we aandacht hebben besteed aan 
het werkplezier van werknemers, klanten, partners 
en leveranciers. Het is een echte thuisplek geworden 
waar zij inspiratie uit kunnen halen. En die aanpak 
heeft gewerkt. Sinds wij in ons nieuwe pand verblij-
ven, heeft Young Perfect echt een hoge vlucht geno-
men.’ En die glijbaan? Jaap: ‘Doet precies waarvoor hij 
is bedoeld; opvallen – een belangrijke factor binnen 
onze sector. Je voelt je weer eventjes kind wanneer 
je naar beneden roetsjt. Wij spelen in op emotie, 
creativiteit en een warm thuisgevoel dat we tot in de 
kleinste details doorvoeren. Want, retail is detail.’ ¡
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