SHIMANO ZOEKT DE
FIETSER OP

Iedereen kent het, maar wie kiest er bewust
voor? Shimano heeft een sterke positie in
de fietswereld, maar zoekt wegen om de
consument meer bij het merk te betrekken.
De eerste stappen zijn gezet, met
ondersteuning van Store Support.

STORE SUPPORT DE
EXTERNE SPECIALIST
Shimano heeft een ijzersterke naam in de tweewielerwereld. Fietsverkopers
prijzen een derailleur, ketting, versnellingsgroep, of rem-set van dat merk graag
aan. Maar vindt de eindgebruiker het eigenlijk echt belangrijk? En maakt het hem
uit of er een remschijf uit het topsegment op zit, of de iets goedkopere versie?
Shimano wist het niet zo goed, want het Japanse bedrijf heeft weliswaar -vooral
online- contact met de eindgebruiker, maar dat is niet erg gericht op deze vraag.
Het merk heeft toch vooral van doen met leveranciers en met de vakhandel.
,,Wat beweegt de consument? Dat is in wezen de belangrijkste
vraag die wij beantwoord wilden zien’’, vertelt Erik-Jan Brunninkreef,

‘WIJ WILLEN
ONS SERVICE
CENTER MEER
AFSTEMMEN OP
DE BEHOEFTE
VAN DE
EINDGEBRUIKER’

Retail Service Manager van Shimano Europe. ,,Shimano is een
bedrijf dat zich ten doel stelt om zijn producten zo goed mogelijk
te maken. Om onze sterke positie te behouden moeten we ook
meer kijken naar onze doelgroep, moeten we weten of wij leveren
waar de consument behoefte aan heeft. We hebben een Shimano
Service Center ontwikkeld, en willen die meer afstemmen op de
behoefte van de eindgebruiker. Om dat te kunnen doen, zoeken
we nog meer inzicht in wie die eindgebruiker is.’’

Dat zijn typisch vragen die een bedrijf als Shimano zelf niet kan
beantwoorden. De antwoorden vereisen een gedegen onderzoek,
en een zekere afstand tot de onderneming zelf. Dus klopte
Brunninkreef aan bij Store Support. ,,Wij zijn geïnteresseerd in de
hele customer journey. En ik weet dat dat typisch iets is waarin
Store Support gespecialiseerd is.’’
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MIKE HOOGVELD

Mike Hoogveld is in Nederland één van de meest
gevraagde

sprekers

over

klant

gerelateerde

onderwerpen. De partner van de Holland Consulting
Group doet ook wetenschappelijk onderzoek naar
klantbeleving en schreef verschillende boeken over het
thema, die bestsellers werden. Als adviseur werkt hij
graag samen met Store Support. ,,Omdat Store Support
zich richt op de hele keten die voor een bedrijf als
Shimano belangrijk is. Niet alleen onderzoek, maar ook
advies en uiteindelijk de doorvertaling naar de praktijk
om verbetering te realiseren. Dat vind ik sterk.’’
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