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Takeaways
1. Phygital commerce is geen buzzterm, maar een begrip dat de 

toekomst van retail grotendeels bepaalt. Het draait volledig om 
het vervullen van klantbeloftes en het oplossen van fricties door 
digitale toepassingen in te zetten in fysieke winkels.

2. Het herkennen van klanten en de beschikbaarheid van klant- en 
productdata spelen in veel phygital commercetoepassingen een 
belangrijke rol. Tegelijkertijd kunnen deze toepassingen helpen bij 
het verrijken van klantdata.

3. Bepaal eerst het gewenste phygital commerceniveau en ont wikkel 
daarna het fundament over vier assen: organisatie, mensen, 
technologie en data. Ga vervolgens over tot realisatie en implemen-
tatie van phygital commercetoepassingen.
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Sinds de opkomst van e-commerce moeten fysieke winkels steeds meer concurreren met webwinkels. Dit betekent 
niet dat fysieke winkels geen bestaansrecht meer hebben, maar wel dat hun rol verandert. Fysieke winkels worden 
steeds meer een plek waar het behalve om het kopen van artikelen draait om ervaring en beleving.

De toekomst? Phygital commerce, waarbij digitale oplossingen voor de fysieke winkel ingezet worden om behoeften 
van klanten te vervullen en fricties in de klantbeleving weg te nemen. Naast phygital oplossingen zijn er natuurlijk 
ook andere manieren om fricties weg te nemen, maar in deze bluepaper ligt de focus op de mogelijke phygital 
commerce-toepassingen.
 
Deze onderzoeksvraag is het vertrekpunt geweest voor de expertgroep:

Welke phygital commercetoepassingen kunnen helpen de belangrijkste behoeften en 
fricties in de fysieke klantreis te vervullen of op te lossen?

 
1. Phygital commerce: een introductie 
 
Voor een goed begrip gaan we eerst in op wat we precies met phygital commerce bedoelen, en staan we ook stil bij 
fricties in de klantreis.

1.1 Definitie en achtergrond
Phygital commerce richt zich op het vervullen van klantbehoeften en de beleving in de winkel door digitale toepassingen 
in te zetten en hierbij gebruik te maken van de beschikbare data vanuit unified commerce. Het woord ‘phygital’ is een 
samensmelting van physical en digital. 

Het uitgangspunt is de consument het beste van de online en offline winkelervaring te bieden. Denk hierbij aan een 
combinatie van het eenvoudig zoeken van producten en het ervaren en beleven daarvan.
 
 

Hoe phygital commerce behoeftes 
vervult en fricties wegneemt
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KU_ZZY9QB0&t=4s
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Phygital commerce is niet te verwarren met ‘omnichannel’ of ‘unified commerce’. Omnichannel richt zich op het realiseren 
van een gelijke shopping experience via de instore, online en mobiele kanalen. Hierbij wordt nog wel vaak gebruik gemaakt 
van verschillende systemen voor de verschillende kanalen. Unified commerce volgt als het ware op omnichannel: systemen 
worden verder geïntegreerd of vervangen door een enkel systeem en een enkele databron, waardoor voorraad-, klant- 
en betaalgegevens realtime en in alle kanalen identiek beschikbaar zijn. 
 
Phygital commerce borduurt in veel gevallen voort op zowel omnichannel als unified commerce. Phygital commerce 
maakt hierbij gebruik van unified commerce als databron, om deze via digitale toepassingen in de fysieke winkel 
beschikbaar te stellen en te gebruiken voor een betere – en vaak persoonlijkere – klantervaring:

 

Bron: Boer & Croon

Waarom naar de winkel?
Nederlanders bezoeken een fysieke winkel vooral om een product zintuiglijk te kunnen ervaren, leert het 
GfK Consumentenonderzoek 20221. Het snel verkrijgen van een product en deskundig en professioneel 
advies zijn ook belangrijke drijfveren, net als winkelplezier en de mogelijkheid om producten te vergelijken.

Wat zijn de 3 belangrijkste redenen die u motiveren om een 
bezoek aan een fysieke winkel te brengen?

Bron: GfK Consumentenonderzoek 2022

1  HET GFK CONSUMENTENONDERZOEK 2022 IS TE DOWNLOADEN OP DE WEBSITE VAN SHOPPINGTOMORROW

https://www.shoppingtomorrow.nl/nl/consumentenonderzoek
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Momenteel zijn phygital omgevingen veelal flagship stores van grote merken, zoals bijvoorbeeld de Apple Store, waar 
consumenten ondergedompeld worden in een merk- en productbelevenis. Tegelijkertijd kunnen klanten voor vragen en 
service gebruik maken van zowel online (chat of FaceTime) als offline mogelijkheden, en producten direct meenemen of 
online bestellen om deze te laten bezorgen. Hierbij vullen de online en offline mogelijkheden elkaar dus aan en brengen 
digitale toepassingen de voordelen in een fysieke winkel bij elkaar.

Definitie phygital commerce
Phygital commerce is demand-driven. Het biedt de consument het beste van online en offline werelden, 
dankzij de inzet van digitale toepassingen in fysieke winkels.

 

1.2 Fricties in verschillende fases van de klantreis
In deze bluepaper staat de klantreis van de consument in een fysieke winkel centraal. We kijken naar de relevante 
fricties in verschillende fases:

 

 
De klantreis begint met de awareness-fase, waarbij het belangrijk is dat een consument de winkel herkent en gestimuleerd 
wordt om deze te betreden. Na de awareness-fase komt de consument in de consideration-fase, waarin rationele en 
emotionele afwegingen gemaakt worden met betrekking tot het wel of niet aankopen van een product of dienst. Na 
de consideration-fase gaat de consument door naar de buy-fase, waarin wordt afgerekend en waarop de use & service-
fase volgt. In de use & service-fase staan het gebruik van de aankoop en extra services centraal. Tot slot komt de klant 
terecht in de loyalty-fase, waarin zijn loyaliteit tot uiting komt. 
 
Per fase in de klantreis bekijken we in deze bluepaper wat belangrijke behoeften en fricties zijn, en hoe deze zijn in te 
vullen en op te lossen door de inzet van phygital commercetoepassingen. Tot slot staan we stil bij een roadmap voor 
de ontwikkeling van het fundament voor phygital commercetoepassingen.

Frictie = alles wat klanten doet aarzelen, of zelfs laat afhaken, tijdens een interactie met een  
product of bedrijf.

 

 
2. Phygital commerce-oplossingen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende fricties binnen de fysieke klantreis. Binnen de 
expertgroep is een selectie gemaakt van belangrijkste fricties, waarvoor in de bluepaper relevante en inspirerende 
phygital oplossingen worden toegelicht. Voor het maken van deze selectie hebben we gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoeken (van onder andere GfK), deskresearch, interviews en input van de experts.
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Awareness Consideration Buy Use & Service Loyalty

Fricties en behoeften

•	Geen persoonlijke 
herkenning en 
communicatie

•	Winkelstraat niet 
aantrekkelijk 
genoeg om te 
shoppen

•	Geen reviews/
ratings 
beschikbaar

•	Moeilijk producten 
vergelijken

•	Producten niet 
snel kunnen 
vinden

•	Onvoldoende 
product- en 
merkbeleving

•	Lange wachtrijen

•	Gewenste betaal-
methode kiezen

•	Beperkte 
openingstijden

•	Geen persoonlijke 
herkenning voor 
persoonlijke 
service of advies

•	Aanbiedingen 
onvoldoende 
gepersonaliseerd

Oplossingen

•	Geotargeting

•	Digitale schermen 
in etalage: 
narrowcasting

•	Digitale schermen 
met reviews, 
elektronische 
schaplabels, 
activierende 
animaties, social 
media-content

•	QR-code om 
digitale content 
te delen

•	Winkelnavigatie, 
app- en beacon-
technology

•	Augmented reality 
(AR) en virtual 
reality (VR), bijv. 
AR-passpiegel

•	Touchscreen op 
product aan te 
passen aan eigen 
voorkeuren

•	Opt-in voor 
klantherkenning

•	Endless aisles, 
thuisbezorging van 
winkelaankopen

•	Self-checkout, 
RFID, Adyen ‘Tap 
to Pay on Iphone’, 
kassaloze winkel

•	Click & collect

•	Afhaalkluis

•	Opt-in om klant 
te herkennen 
voor beter advies 
en service

•	Bluetooth 
beaconing voor 
gepersonaliseerde 
aanbiedingen

•	Combinatie 
van AI en 
gezichtsherkenning 
voor gepersonali-
seerd aanbod

Totaaloverzicht van fricties en phygital commerce-oplossingen

 
2.1 Fricties en oplossingen in de awareness-fase
In deze paragraaf staan we stil bij twee fricties binnen de awareness-fase.
 
Winkelstraat niet aantrekkelijk genoeg
In de awareness-fase is de beleving van de winkelstraat en winkel van belang. Mede door leegstand is het een uitdaging 
voor retailers om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Door gebruik te maken van digitale informatieschermen kan 
een winkelgebied op een innovatieve manier aantrekkelijker worden gemaakt, zoals in de binnenstad van Goes wordt 
gedaan door onder andere Hema, Specsavers en Rituals. Zij tonen dynamische advertenties en productdemonstraties 
op schermen, en ze brengen hierbij zowel de producten als het merk onder de aandacht. In het winkelgebied van 



Phygital Commerce: merging Digital and Physical Shopping

Schiphol maakt Tony Chocolonely gebruik van een acht meter lange led-verlichte wand in de vorm van een Tony-
reep om reizigers de brand store in te trekken. Daarnaast kunnen leegstaande panden gebruikt worden door andere 
ondernemers, om met digital signing aandacht te vragen voor de eigen winkel. Het gebruik van digitale schermen 
draagt zo bij aan de winkelervaring van klanten, maar daarnaast biedt het de retailer ook de mogelijkheid om de 
merkbelofte en producten nog veel beter voor het voetlicht te brengen.
 
Geen persoonlijke herkenning en communicatie
Gebrek aan herkenning en gepersonaliseerde communicatie vormt een andere uitdaging binnen de fysieke klantreis. 
Herkenning van klanten in winkels loopt ver achter op de herkenning van klanten in de online omgeving, waar onder 
andere gebruik wordt gemaakt van cookies. 
 
Om klanten offline te herkennen en gepersonaliseerd te communiceren kan geotargeting uitkomst bieden. Hierbij krijgt 
de klant pushmeldingen toegestuurd via de mobiele app van de retailer, zodra hij binnen een bepaalde straal van de 
winkel komt. Cosmeticamerk Sephora heeft deze vorm van locatiegebaseerde targeting ingezet om klanten in de buurt 
een gratis make-over aan te bieden.
 

Phygital toepassingen voor fricties en behoeften binnen de awareness-fase
 

 
 
2.2 Fricties en oplossingen in de consideration-fase
In de consideration-fase overweegt de klant om wel of niet over te gaan tot de aankoop van een product. Binnen deze 
overwegingen kunnen we onderscheid maken tussen emotionele en rationele overwegingen.
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Ongepersonaliseerde ervaring en advies (rationeel en emotioneel)
Een winkelervaring is voor sommige consumenten onvoldoende gepersonaliseerd; het advies is niet afgestemd op 
persoonlijke voorkeuren. Herkenning is nodig voor gepersonaliseerd advies. Klanten worden zich echter steeds meer 
bewust van de privacyrisico’s die personalisatie met zich meebrengt. Mede hierdoor is nog niet de helft van de klanten 
bereid zich bekend te maken in een fysieke winkel, leert het recente GfK Consumentenonderzoek:

Bent u bereid uzelf bekend te maken bij het binnenstappen 
van een fysieke winkel?

Bron: GfK Consumentenonderzoek 2022

Dit stelt retailers voor de uitdaging om ook na te denken over andere manieren om de winkelervaring te personaliseren. 
Opt-ins via mobiele apps kunnen de klanten die wél bereid zijn zichzelf bekend te maken een persoonlijkere ervaring 
bieden, dat is een begin. Door via de app te vragen naar de reden van het winkelbezoek kunnen medewerkers hier direct 
op acteren en kan er daarnaast (met toestemming) ook gebruikt worden gemaakt van online verzamelde klantdata 
voor persoonlijk advies op maat. 
 
De app van Gall & Gall is een goed voorbeeld. Via een test kan de klant een persoonlijk ‘smaakprofiel’ aanmaken, aan 
de hand waarvan hij in de winkel wijnadvies krijgt.
 
Gebrek aan reviews en moeilijke productvergelijkbaarheid (rationeel)
Reviews lezen is een vast en belangrijk onderdeel van ons online koopgedrag. Uit onderzoek van McKinsey komt naar 
voren dat een stijging van de gemiddelde reviewscore van 4.2 naar 4.4 punten al een significante verkoopstijging kan 
veroorzaken.2 Zulke reviews (lees: ervaringen van anderen) ontbreken doorgaans tijdens het fysieke winkelen, maar 
het hoeft niet. De behoefte van winkelbezoekers om producten te kunnen vergelijken is ook groot, blijkt uit het GfK-
onderzoek, en ook daarop kun je als retailer inspelen.

• Het gebruik van digitale informatieschermen
Om de klant te voorzien van relevante informatie, waaronder reviews, kan de retailer digitale informatieschermen 
of iPads gebruiken. Via de iPad kunnen daarbij ook relevante, persoonlijke suggesties worden gedaan, met een 
persoonlijkere en betere klantervaring en cross- en upselling als resultaat. Ook hier is het herkennen van de 
klant van groot belang om advies te kunnen personaliseren.

2  FIVE-STAR GROWTH: USING ONLINE RATINGS TO DESIGN BETTER PRODUCTS, MCKINSEY & COMPANY, 12 AUGUSTUS 2021, MCKINSEY.COM

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/five-star-growth-using-online-ratings-to-design-better-products
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• Het gebruik van QR-codes en electronic shelf labelling (ESL)
Ook is het mogelijk om digitale content te delen via QR-codes. Door deze te scannen, krijgt de klant toegang 
tot informatie en content die de merkbeleving overbrengt. In de winkels van Coolblue is het bijvoorbeeld 
mogelijk om producten te scannen met de app en vervolgens makkelijk reviews te lezen en producten te 
vergelijken. De toepassing van QR-codes is niet altijd succesvol gebleken, doordat (geprinte) QR-codes moeten 
worden geactualiseerd. Electronic shelf labelling (ESL), dat aan een opmars bezig is, maakt dat makkelijker. 

Product- en merkbeleving (emotioneel)
Om de ervaring en beleving in de winkel te verbeteren is het voor de retailer belangrijk om de imaginaire waarde 
van zijn merk goed over te brengen. Rituals doet dat goed in zijn flasgshipstore House of Rituals. Het cosmeticamerk 
zet optimaal in op de merkbeleving; door gebruik te maken van een led-vloer, digital signing-schermen, audiovisuele 
concepten, tablets, displays en een photo booth ervaart de bezoeker het merk optimaal.
 
Augmented reality (AR) en virtual reality (VR) zijn belangrijke phygital tools die de ervaring en beleving van klanten 
verbeteren. Ze bieden een scala aan phygital mogelijkheden. Zo kan de consument een scan maken van producten 
in de fysieke winkel, bijvoorbeeld met een app op de telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe een bank in de winkel 
in je eigen interieur staat. Ook een AR-passpiegel, die kleding projecteert op de klant, brengt virtueel passen binnen 
handbereik, zonder gedoe met aan- en uitkleden. Een ander inspirerend voorbeeld is de Maker’s Studio die Nike in 
2017 heeft geopend in New York. Hier kunnen klanten in de winkel op een touchscreen hun eigen sneakers ontwerpen, 
die vervolgens direct worden gefabriceerd. Na negentig minuten kan de klant ermee weglopen.

Phygital toepassingen voor fricties en behoeften binnen de consideration-fase
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Rebecca Minkoff: let’s get phygital
Kledingwinkels van Rebecca Minkoff zien er op het eerste gezicht uit als traditionele fysieke winkels, maar 
zodra je binnenkomt krijg je te maken met phygital toepassingen in de wanden, spiegels en paskamers. De 
spiegels langs de muur zijn in feite gigantische touchscreens. Bij binnenkomst vraagt de touchscreen-
spiegel wat je wilt drinken, met opties variërend van groene thee tot champagne. Na het bestellen van je 
drankje kun je via de spiegelwand een selectie maken van te passen kleding, die een medewerker naar 
een paskamer brengt. Even later kun je in de paskamer de ambiance (licht) aanpassen via de touchscreen-
wand en via de mobiele app een andere maat aanvragen. Aan de hand van een Uber-achtige interface 
wordt weergegeven waar de medewerker zich met de door jou aangevraagde maat bevindt.

 
 
2.3 Fricties en oplossingen in de buy-fase
Ook in de derde fase van de klantreis, de buy-fase, kunnen phygital toepassingen helpen om fricties weg te nemen.
 
Wachtrijen en verschillende afrekenmethodes
De meeste consumenten (63 procent) geven aan dat de kans kleiner wordt dat ze terugkeren naar een retailer als 
ze lang moeten wachten. De helft zegt niets te kopen of een winkel überhaupt niet in te gaan als er lange wachtrijen 
staan, leert hetzelfde grootschalige onderzoek van Qudini.3

 
Wachtrijen vormen dus een frictie in de afrekenfase in de klantreis. Door gebruik te maken van verschillende phygital 
Point of Sale-oplossingen (POS), kunnen ze worden ingekort. Zo is de self-checkout inmiddels niet meer weg te denken 
uit de supermarkt. Omdat de wachtrijen kort zijn geeft 60 procent van de supermarktklanten aan een voorkeur te 
hebben voor deze manier van afrekenen, waardoor de zelfscankassa’s bijdragen aan een positieve winkelervaring.4 
 
RFID (radio frequency identification) is een andere mogelijke phygital POS-toepassing. RFID-tags op producten worden 
uitgelezen door een RFID-lezer bij de kassa, waardoor producten worden herkend en niet meer apart hoeven te 
worden gescand en afgerekend. Klanten plaatsen hun volledige winkelmandje in een self-checkout-station en alle 
artikelen worden binnen enkele seconden in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld bij Uniqlo en Decathlon al gebeurt. 
 
Het betaalplatform Adyen heeft ‘Tap to Pay on iPhone’ gelanceerd als POS-toepassing op de Amerikaanse markt. Bij 
Scotch & Soda worden enkel iPhones gebruikt als (onder andere) betaalterminal, er komt geen andere hardware voor 
de kassa meer aan te pas. De contactloze betaling vindt plaats tussen de iPhone van de klant en die van de retailer.
 
Momenteel maakt de zogenoemde kassaloze winkel een voorzichtige opmars, ook in Europa. Amazon Fresh opende 
in 2021 in Londen een winkel met ‘Just Walk Out’ technologie (JWO). Op basis van sensoren, camera’s en kunstmatige 
intelligentie kunnen klanten (na het installeren van de bijbehordende app) producten pakken en zonder af te rekenen 
bij een kassa de winkel verlaten. Via de app wordt het bedrag automatisch verrekend. Ook Aldi opende afgelopen 
juni een vergelijkbare kassaloze winkel in Utrecht. De technologie is er, ze wordt alleen nog niet grootschalig ingezet.

3  THE PROBLEM WITH WAIT LINES IN RETAIL, QUDINI, 24 NOVEMBER 2020, QUDINI.COM
4   HOW SELF-SERVICE CHECKOUTS CAN IMPROVE THE IN-LOCATION EXPERIENCE, BOBBY MARHAMAT (CEO RAYDIANT) OP FORBES.COM, 

15 MAART 2021

https://www.qudini.com/the-problem-with-wait-lines-us-retail/
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/15/how-self-service-checkouts-can-improve-the-in-location-experience/
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/03/15/how-self-service-checkouts-can-improve-the-in-location-experience/
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Phygital toepassingen voor fricties en behoeften binnen de buy-fase

 

 
2.4 Fricties en oplossingen in de loyalty-fase
Ten slotte staan we stil bij frictie in de loyalty-fase, aan het einde van de klantreis.
 
De loyaliteitsaanbiedingen zijn onvoldoende gepersonaliseerd 
Veel consumenten ervaren ongepersonaliseerde, niet relevante loyalty-aanbiedingen als een frictie. Uit onderzoek 
van Epsilon bleek dat 80 procent van de consumenten eerder geneigd is een aankoop te doen wanneer merken 
gepersonaliseerde deals voorschotelen.5 Ook hiervoor moeten retailers beschikken over de juiste klantinformatie.6

 
Bluetooth beaconing kan helpen klanten in de fysieke winkel te herkennen. Beacons zijn apparaatjes die bluetooth 
low energy-signalen uitzenden. Deze kunnen herkend worden door apps op apparaten zoals smartphones. Op 
onder andere luchthavens, grote shoppingcentra en events wordt deze technologie gebruikt om gepersonaliseerde 
aanbiedingen te versturen. 
 
Met deze technologie is het ook mogelijk te zien hoe (lang) consumenten zich verplaatsen. De beacons kunnen 
klanten in combinatie met een navigatie-app efficiënt door de winkel helpen en hen attenderen op gepersonaliseerde 
kortingen. In combinatie met een opt-in kunnen deze toepassingen geoptimaliseerd worden.

5   NEW EPSILON RESEARCH INDICATES 80% OF CONSUMERS ARE MORE LIKELY TO MAKE A PURCHASE WHEN BRANDS OFFER PERSONALIZED 
EXPERIENCES, EPSILON, 9 JANUARI 2018, EPSILON.COM

6   TO BUILD BRAND LOYALTY IN THE DIGITAL AGE, PERSONALIZE CUSTOMER EXPERIENCES, HOPE NEIMAN (CMO TILLSTER) OP FORBES.COM,  
13 FEBRUARI 2020

https://www.epsilon.com/us/about-us/pressroom/new-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
https://www.epsilon.com/us/about-us/pressroom/new-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/13/to-build-brand-loyalty-in-the-digital-age-personalize-customer-experiences/
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2020/02/13/to-build-brand-loyalty-in-the-digital-age-personalize-customer-experiences/
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Phygital toepassingen voor fricties en behoeften binnen de loyalty-fase

3.  Een framework voor succesvolle phygital 
commercetoepassingen

Om als organisatie stappen te zetten op het gebied van phygital commerce is een goed fundament essentieel. 
We gebruiken het target operating model (TOM) als leidraad. De gewenste situatie is daarbij richtinggevend, de 
aandachtspunten binnen het model zijn organisatie, mensen en technologie. Daar hebben we data aan toegevoegd, 
vanwege het belang daarvan.
 
Op basis van deze vier assen kan het fundament voor phygital commerce constant ontwikkeld worden. Het aantal 
phygital toepassingen in de fysieke winkel en het aantal use cases dat hiermee wordt ingevuld is maatgevend voor 
het volwassenheidsniveau.
 
Het gewenste phygital niveau is per winkelconcept en fase verschillend. Het eerste niveau richt zich voornamelijk op 
het oplossen van fricties, terwijl op het tweede niveau ook aandacht is voor het creëren van extra beleving. Op het 
derde niveau wordt de inzet van zo veel mogelijk phygital toepassingen nagestreefd, voor alle mogelijke klantbehoeften 
en fricties. In de onderstaande tabel is het belang van iedere as per phygital niveau weergegeven.
 
Om te excelleren met phygital commerce is het dus van belang het fundament op orde te hebben en te blijven 
ontwikkelen, en op basis daarvan meer use cases in te vullen met phygital toepassingen en klantervaringen in de 
fysieke winkel te optimaliseren.
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Framework voor phygital commerce 

 
Organisatie
Op organisatorisch vlak is ondersteuning op C-level belangrijk. Zeker als phygital commerce een grotere rol gaat 
spelen moet het aansluiten bij de visie en het beleid van de organisatie. Daarbij is het ook van belang goed na te 
denken over het opbouwen van interne en externe partnerships.
 
Mensen
De samenstelling van de workforce zal veranderen naarmate het aantal phygital toepassingen toeneemt. In eerste 
instantie is het belangrijk dat de medewerkers goed weten om te gaan met de phygital toepassingen en waar nodig 
in staan zijn om deze zelf in te stellen of te rebooten. Later wordt de ‘chemie’ tussen medewerkers en phygital 
toepassingen belangrijker; hoe bied je in samenspel een optimale klantervaring?
 
Technologie 
De implementatie van phygital toepassingen heeft per definitie impact op het technologische landschap van de 
organisatie. Om de toename in complexiteit goed te managen, moet hier vanaf het begin aandacht aan worden besteed, 
zowel door de interne betrokkenen als door externe partners. Integratie van de verschillende partijen en oplossingen 
is van belang. De technologische toepassingen zullen voornamelijk aan de achterkant – als backbone – bijdragen aan 
de beschikbaarheid van data, phygital commercetoepassingen zullen tot uiting komen in de interactie met de klant.
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Data
Databeschikbaarheid speelt een belangrijke rol bij het succesvol implementeren van veel phygital toepassingen. Het 
belang van data neemt alleen maar toe naarmate hogere niveaus van phygital worden nagestreefd. Het is hierbij van 
primair belang dat de juiste klant- en productdata via de juiste kanalen en toepassingen beschikbaar zijn (unified 
commerce). Zeker voor het verzamelen van de offline klantdata staan retailers nog voor een uitdaging. Momenteel 
worden klanten online al goed herkend, maar de vraag is hoever retailers hier offline in kunnen, willen en vooral 
mogen gaan.

Ten slotte
 
Phygital commerce kan de fysieke klantreis op verschillende manieren en niveaus optimaliseren, dankzij de inzet 
van digitale toepassingen waarvan we er een aantal hebben benoemd in deze bluepaper. Bepaal eerst het gewenste 
niveau van phygital commerce, ontwikkel daarna het fundament over de assen organisatie, mensen, technologie en 
data, en realiseer ten slotte de toepassingen. In veel gevallen spelen het herkennen van klanten en de beschikbaarheid 
van klant- en productdata een belangrijke rol, tegelijkertijd kunnen phygital commercetoepassingen helpen bij het 
verrijken van klantdata.
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