Met MODINT Retaildata naar volwaardig wittevlekkenplan
MODINT Retaildata online. Adressen van
winkels en hun kenmerken zijn gekoppeld aan
kenmerken van straten, winkelgebieden,
buurten
en
hun
bewoners.
Van
merkendistributieplan
tot
vestigingsplaatsonderzoek, van klantenanalyse tot betere
folderverspreiding.
MODINT Retaildata biedt lokale marketing
tools
voor
alle
textielbranches.
De
adressendatabase omvat de mode-, sport-,
woninginrichting- en schoenenzaken.
Onze krachtige databases helpen u enorm bij
het nemen van beslissingen over:
 De distributie van een collectie;
 Omgevingsanalyse wanneer u eigen winkels
heeft of wilt vestigen;
 Vestigingsplaatsonderzoek;
 Het
vinden
en
analyseren
van
consumenten- en retail doelgroepen;
 In binnen- en het buitenland
Resultaten! De ervaringen met dit systeem
wijzen uit dat:
 “Witte vlekken” nauwkeuriger dan ooit
ingevuld kunnen worden;
 U veel minder afhankelijk bent van
berichten en indrukken “uit het veld”;
 De resultaten van consument- en
retailgerichte acties met sprongen omhoog
gaan.
We kunnen zoals vanouds losse selecties van
adressen leveren, maar ook een abonnement
op een selectie die 24/7 op internet te
raadplegen is.

De kracht van de database wordt gevormd door
de kenmerken in het bestand zoals de
belangrijkste referentie merken die het niveau
bepalen, de oppervlakte en natuurlijk alle NAW
gegevens.
Waar wilt u verkopen? We tonen gegevens per
postcodegebied
over
huishoudens,
samenstelling van de bevolking, bestedingen.
Rondrijden? In apart te bestellen rapportages
maken we de data visueel en grafisch
inzichtelijk: Een prikbord en punaises? De
fashionkaart ligt voor u uitgevouwen.
Voor de retailer is er een Quickscan: hoe zit de
omgeving van mijn winkel er uit?
Omzet! Wanneer u nóg een stap verder wilt
gaan, levert MODINT Retaildata u samen met
RetailMinds
folderanalyses
en
vestigingsplaatsonderzoeken,
inclusief
schattingen van de te bereiken omzetten.
Wij zorgen er als MODINT voor dat er de
meest actuele branchedata aan deze analyses
ten grondslag liggen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten of wilt u gebruik maken van
MODINT Retaildata, neemt u dan contact op
met de afdeling Sales & Customer Services van
MODINT, telefoon 030 – 232 09 30 of via
sales@modint.nl.

