Checklist pop-up store

Checklist pop-up store
U hebt de perfect locatie voor uw pop-up store gevonden. U kunt starten met uw pop-up winkelidee/concept.
Toch zijn er nog een aantal zaken waar u op moet letten of mee aan de slag moet. Wij hebben voor u een checklist gemaakt met een aantal
punten die van belang zijn om van uw idee een succes te kunnen maken. Vul de checklist zelf aan met zaken die u of de verhuurder van het
winkelpand nog mist.
Zo heeft u een makkelijk overzicht om alle acties te kunnen wegstrepen van uw to do lijst.

Niet vergeten!

Inrichting
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Sluit op tijd de juiste verzekeringen af popuppolis.nl
Maak een ontruimingsplan in geval van een calamiteit
Schaf een EHBO-doos aan
Zorg dat er blusmiddelen aanwezig zijn
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Etaleermateriaal: kasten, planken, tafels
Toonbank, kassa (hoeveel wisselgeld?), pinapparaat en
aansluiting, inpakmateriaal
Gevel signing, belettering, logo
Etalage-inrichting

Promotie

Kasten/opbergrekken voor de voorraad
Paskamer, stoelen, bankjes
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Bedenk een goede naam, huisstijl, logo
Persbericht/advertenties; lokale krant, gemeente nieuws
Social media: Twitter, Instagram en Facebook (maak een
evenement aan)
Verzin een openingsactie: prijsvraag, raad en win actie,
kortingsactie
Promotioneel drukwerk zoals flyers, folders
Uitverkoop/leegverkoop laatste dag
Vraag bloggers of vloggers over je pop-up store te
bloggen/vloggen

Aankleding / styling

Overig
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Regel benodigde vergunningen
Regel je administratie of huur iemand in
Weet hoe lang je je winkel wilt openhouden
Werk je alleen of heb je personeel nodig? Personeel huur
je makkelijk in via een uitzendbureau.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het verzekeren van uw pop-up store?
Neem dan contact op met uw assurantieadviseur. popuppolis.nl
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