
Shopping Tomorrow Kickoff 2021

OMNICHANNEL STRATEGY 
& TRANSFORMATION



Welkom

Welkom bij de omnichannel strategy & transformation 
expertgroep 2021.

Namens Google en Merkle bedankt voor de 
aanmelding, op naar een succesvolle samenwerking dit 
jaar. We hebben er echt ontzettend veel zin in, hopelijk 
jullie ook!

We gaan dit jaar samenwerken om allereerst veel van 
elkaar te leren en als einddoel de meest gedownloade 
bluepaper te lanceren.
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ONDERZOEKSVRAAG



Een verschuiving in consumentengedrag, grote veranderingen binnen het 
ecosysteem en de wereld om ons heen is compleet anders. Aanpassen en 

toekomstbestendig zijn is nu dus belangrijker dan ooit tevoren. 

Wat is er nodig voor een optimale transitie naar 
een futureproof Omnichannel strategie en hoe ziet 

deze transitie eruit? 



1. Oriëntatie en aankoopgedrag van de consument is drastisch aan het veranderen. Het is nu meer omnichannel dan 
ooit tevoren met o.a. thuiswerken en click and collect. Hoe zien wij de wereld en waar gaat het naartoe?

2. Hoe ziet een omnichannel organisatie eruit, wat zijn de rollen & verantwoordelijkheden van personen en 
afdelingen en hoe transformeer je operationeel uit de silo's naar afdelingen die samenwerken?

3. Welke KPI structuur is noodzakelijk voor een Omnichannel strategie?
4. Hoe kan je als retailer een waardevolle relatie opbouwen met je klant en daardoor minder afhankelijk worden van 

third parties?
5. Hoe kan je online, offline en CRM-data op de juiste manier ontsluiten en opslaan zodat het compliant is?
6. Hoe kan je omnichannel data analyseren en welke waardevolle actionable insights zijn key om te hebben?
7. Hoe kunnen we deze waardevolle (first-)party insights gebruiken voor een waardegedreven klantcontactstrategie?
8. Hoe kan je de (first-party) data activeren om paid & owned media zo effectief mogelijk aan te sturen (ROI) en te 

personaliseren op basis van de huidige situatie (COVID), maar ook om flexibel en klantgericht te kunnen 
anticiperen op toekomstige situaties?

9. Op welke manier kan je als retailer alle O2O (toekomstige) mogelijkheden inzetten zodat de klantervaring on-& 
offline hetzelfde is?

Deelvragen



Subonderwerpen
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Omnichannel Strategy & Transformation 2021



TIJDSPLANNING



Overall planning



Planning Expertgroep

Tot 20 april (mail 2 april)
Input op subonderwerpen (all)
Aanmelden subonderwerpen (all)
Vaststellen framework en format 
(Merkle & Google)

Vanaf 20 april
Groepjes werken aan 
subonderwerpen.
Voegen het samen bij plenaire 
sessie

Plenaire sessie Expertgroep Datum

Eerste expertgroepmeeting (na kick-off) 31 maart 2021

Tweede expertgroepmeeting 20 april 2021

Derde expertgroepmeeting 11 mei 2021

Vierde expertgroepmeeting 24 juni 2021

Vijfde expertgroepmeeting 9 juli 2021

Zesde expertgroepmeeting - tijdens 
Shopping Time

1 september 2021

Zevende expertgroepmeeting (evaluatie) 16 november 2021



TO DO



To do’s

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Ons jullie adres opsturen voor de verrassing

Upload je foto in de Shopping tomorrow portal

Geef top 3 onderwerpen aan die jullie voorkeur heeft

Voor elk van de onderwerpen input leveren

Geef hierbij ook of je bij wilt dragen met een bepaalde expertise gedurende het programma (content maken, facilitatie sessies, presenteren, overige ideeën)

Heb je nog andere input/ideeen op het proces (bijvoorbeeld een copywriter)



BEDANKT, LET’S DO THIS!


