
INTEGRATED DIGITAL STORE SOLUTIONS

Let’s Connect!

De toekomst
nú in de winkel.



Di t  is Virupa Connect.
Virupa Connect legt krachtige verbindingen tussen de fysieke winkel en digitale communicatie. Op basis van shopper insights 

en aantrekkelijke tools creëren we een optimale winkelbeleving. We informeren en inspireren shoppers op een dynamische 

manier en sturen actief op conversie door digitaal de interactie met de shopper aan te gaan.  

Virupa is de One-Stop-Shop om dit te realiseren en verzorgt het hele proces van A tot Z. We adviseren, ontwerpen, 

ontwikkelen, bouwen en installeren complete digitale winkelpresentaties. Ook voor onderhoud en service kun je bij ons 

terecht. Met compleet bedoelen we ook écht compleet. Dus inclusief hardware ‘fit for purpose’ en software integratie van de 

gewenste applicaties.
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Het is tijd om alle zintuigen te prikkelen. Shoppers  

meer beleving bieden of meer rendement halen per m2 

winkeloppervlak? Dan zijn digitale winkeloplossingen  

van Virupa Connect precies wat je nodig hebt. 

Ga voor excellente service, verleiding, verrassing of 

vermaak. Of gewoon precies de juiste informatie op  

het juiste moment. Nú in de winkel. Kom verder!
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Showrooming
Angst dat deze consument de winkel alleen gebruikt om producten fysiek te zien, 

te passen of uit te vinden hoe het in de praktijk werkt om vervolgens online zijn 

bestelling elders te doen? Dit fenomeen – ook wel showrooming genoemd 

– nam met name in het begin van het smartphone tijdperk een vlucht. 

Webrooming
Vaker zien we het omgekeerde. Shoppers die thuis voorwerk verrichten, 

producten en prijzen vergelijken, reviews lezen en naar de winkel gaan voor  

een laatste advies. Zij hebben behoefte aan service, willen producten uitproberen 

en gaan dan over tot de daadwerkelijke aankoop. 

De digitale consument. Direct via zijn smartphone online toegang 

tot een oneindige wereld aan informatie over producten, prijzen, 

aanbieders en meer.  
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Digi tal omarmen. 
Zaak dus om digital te omarmen en te zorgen dat aankopen daadwerkelijk op de winkelvloer 

worden afgemaakt. Shoppers informeren en inspireren met digital signage, shoppers helpen 

met vinden en zelf hun eindproduct laten samenstellen met digitale kiosken of online aankopen 

faciliteren met digitale point-of-sale oplossingen. Virupa Connect helpt je hier graag mee!
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Connected consumers hebben altijd en overal toegang  

tot informatie, de laatste trends en wat anderen daarvan 

vinden. De wereld binnen handbereik op devices als 

desktop, tablet of smartphone. Thuis, on-the-go,  

maar ook in de fysieke winkel. 

Het  beste van twee werelden. 
Dit biedt kansen en mogelijkheden voor retailers en (merk)fabrikanten. Middels interactieve  

digitale tools shoppers inspireren en informeren gecombineerd met echte beleving op  

de fysieke winkelvloer. 
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In plaats van ‘one size fits all’ geeft digital retailers 

en (merk)fabrikanten de mogelijkheid maatwerk te 

bieden en daarmee in te spelen op individuele 

shopper behoeften. En dat op een leuke en 

interactieve manier met dynamische content. 

Content die relevant is en gebaseerd op echte 

shopper insights. Content die van connected 

consumers, connected shoppers maakt.
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Het ABC van 
Virupa Connect.
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Conversie
Conversie en het voorkomen van nee-verkopen is het uiteindelijke doel. 

Kijkers moeten tenslotte kopers worden. De digitale point-of-sale 

oplossingen van Virupa Connect helpen je daarbij. Direct inzicht in de 

online- en winkelvoorraad, toegang tot de longtail en direct afrekenen. 

Handige up- en cross selling tools om de transactiewaarde verder te 

verhogen. Dit met meer winkelomzet als eindresultaat.

Aandacht
Om aandacht te krijgen moet je aandacht geven. De digital signage 

oplossingen van Virupa Connect helpen je daarbij. Door de shopper als 

vertrekpunt te nemen en op basis daarvan dynamisch digitale content te 

ontwikkelen, wordt het éénvoudig om relevante informatie en inspiratie te 

geven op het juiste moment. Zo krijg je aandacht.

Binding 
Hoe verover ik het hart van mijn klant? De digitale kioskoplossingen van 

Virupa Connect helpen om in te spelen op de belevingswereld van 

individuele consumenten. Vinden en zelf producten samenstellen wordt 

makkelijk en leuk. Aanverwante artikelen, diensten en handige weetjes als 

aanvullende service precies op het juiste moment. Hiermee creëer je 

binding én fans. Dat is goud waard. Nu en in de toekomst.
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Heb je er al een voorstelling bij? Goed. Tijd voor 

concrete voorbeelden. Als het aankomt op het 

beïnvloeden van shoppergedrag weten we uit 

ervaring dat het aankomt op vier dingen. 

Informeren. Inspireren. Activeren. Converteren.
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Inspireren
Winkelen moet leuk en verrassend zijn. Shoppers verwachten geïnspireerd te 

worden. Als je op de winkelvloer of al in de winkeletalage beleving wilt bieden is 

digital signage de perfecte manier om shoppers te verleiden. Virupa Connect helpt 

je bij de realisatie en implementatie van impactvolle digitale inspiratie-oplossingen 

door inzet van schermen, video of LED walls. Samen bepalen we welk content 

management systeem het beste past bij je wensen. Ook op content gebied kunnen 

we adviseren en in content voorzien. 

 Storytelling

 Entertainment

 Look books

Informeren
Goede informatie is cruciaal voor shoppers om te kunnen vinden wat ze zoeken. 

Keuzestress dient te worden voorkomen. Shoppers moeten snel kunnen navigeren in de 

winkel en willen bevestigd worden in hun keuzes. Virupa Connect biedt diverse digital 

signage oplossingen die zowel in beheer als gebruik makkelijk te onderhouden zijn en 

gepresenteerd kunnen worden op verschillende formaten schermen, video- of LED walls. 

Ook de dynamische content voor op de schermen kunnen wij verzorgen. 

  Productinformatie 

 Prijs- en promotie informatie

 Winkelnavigatie
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Act iveren
Shoppers van nu zijn goed geïnformeerd en gewend te ‘browsen’ naar hetgeen  

ze op zoek zijn. Thuis op hun tablet of laptop maar ook in de winkel middels 

touchscreens. Virupa Connect realiseert complete kioskoplossingen die shoppers 

activeren en helpen om op een logische en intuïtieve manier de juiste keuzes te 

maken. Het is dan nog maar een kleine stap naar de daadwerkelijke aankoop in  

de winkel. Wij helpen je bij de ontwikkeling en realisatie van gebruiksvriendelijke 

kioskoplossingen die shoppers helpen bij:

 Het vergelijken van producten

 Het éénvoudig samenstellen van producten

 Het kiezen van producten volgens logische keuzecriteria

 Het zoeken, vinden en delen van informatie

Converteren
Conversie dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Virupa Connect  

helpt je om complete digitale point-of-sale oplossingen te realiseren met de 

betaaloplossing die jij voor ogen hebt. Via de bestaande kassa, via pinterminals  

of via de smartphone. Als je al bestaande betaal- of webshoppartners hebt,  

haken we graag aan en zorgen we voor de complete implementatie en  

executie op de winkelvloer. Heb je deze niet, dan regelen wij het voor je.  

Samen ontwikkelen we totaaloplossingen die tailormade afgestemd zijn  

op de wensen van jouw merk of formule. 

 Intuïtieve webshopmodules

 Longtail verkoopmodules

 Complete selfservice desks

   13



Winkel
Presentat ieInventarisat ieBriefing
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Het ontwikkelproces in stappen

•  In deze fase willen we 

vooral begrijpen wat je wilt 

bereiken op de winkelvloer.

•  Onze ervaring: een goede 

briefing is het halve werk!

•  Oftewel wat wil je waarom 

bereiken en welk 

shoppergedrag wil je 

beïnvloeden?

•  Dit zijn belangrijke vragen 

die als uitgangspunt 

dienen voor het 

ontwikkelen van een 

succesvolle digitale 

oplossing op de 

winkelvloer.

•  In deze fase willen we met 

name inventariseren wat 

er al is.

•  We hoeven tenslotte het 

wiel niet opnieuw uit te 

vinden!

•  Hoe ziet de huidige situatie 

eruit, wat heb je al staan 

aan infrastructuur, wat 

werkt al goed en welke 

koppelingen moeten er 

gemaakt worden?

•  We kijken naar de ICT,  

de hardware vereisten  

en bepalen samen een 

budget.

•  In deze fase ontwerpen  

we de gewenste fysieke 

digitale winkelpresentatie 

dan wel klantspecifieke 

templates.

•  ‘This is where the  magic 

happens!’

•  Passend binnen formule of 

merkidentiteit en praktisch 

en functioneel in gebruik.

•  Een mooie doorvertaling 

van digital signage, kiosk  

of point-of-sale naar een 

representatieve 

winkelpresentatie.
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Prototyping 
&

test ing
Product ie 

&
assemblage

Installat ie
&

montage
Service

& 
support  

•  In deze fase vertalen we 

ontwerp naar een concrete 

testopstelling.

•  Van de theorie naar de 

praktijk!

•  Van technische tekening 

en configuratie naar een 

werkende testopstelling 

inclusief meubel, hardware 

en software.

•  Testen op intensief gebruik 

van hardware, software, 

meubels en uiteindelijk de 

complete oplossing.

•  In deze fase worden de 

meubels gebouwd, de 

hardware geïntegreerd en 

de software geïnstalleerd.

•  Tevens worden eventuele 

noodzakelijke koppelingen 

met bestaande systemen 

gerealiseerd.

•  Complete 

totaaloplossingen die 

alleen nog in de winkel 

moeten worden geplaatst 

en geactiveerd.

•  In deze fase worden de 

oplossingen compleet 

afgeleverd, opgebouwd  

en geïnstalleerd op de 

winkelvloer.

•  Gerealiseerd door onze 

eigen installatie- en 

montage monteurs.

•  Een laatste test op locatie 

en draaien maar.

•  Hier borgen we dat de 

systemen ook operationeel 

blijven.

•  We dragen zorg voor 

hosting, software updates 

en staan remote en on-site 

klaar om issues snel te 

verhelpen.

•  Indien nodig wordt defecte 

apparatuur snel vervangen 

volgens onze vaste RMA 

procedure.
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Als het gaat om het effectief beïnvloeden van shoppergedrag op de winkelvloer en het versterken 

van merken en formules, dan gaan we al een tijdje mee. Virupa is één van de meest toonaangevende 

bedrijven in de Benelux op het gebied van winkelsigning en winkelpresentatie, met een grote 

diversiteit aan opdrachtgevers van bekende merken uit binnen- en buitenland. Niet zo gek dus 

dat Virupa ook dé partij is als het gaat om integratie van digital op de winkelvloer. 

Onze kennis op het gebied van shoppermarketing in combinatie met onze creativiteit en 

executiekracht op het gebied van zowel analoge als digitale winkelcommunicatie maakt  

van Virupa een krachtige One-Stop-Shop. Ons doel: onze klanten ontzorgen en ervoor 

zorgdragen dat onze oplossingen bijdragen aan het behalen van meer rendement op de 

winkelvloer. Dat is Virupa. 

De geïntegreerde digitale shopconcepten van Virupa Connect dragen direct bij aan een 

waardevolle winkelbeleving. Samen maken we dan ook de juiste maatwerkoplossing.  

Van narrowcasting presentaties, product configuratoren, self service desks tot 

bestelmodules. En deze altijd verbonden met je persoonlijke dashboard om inzicht  

te houden in gebruik en resultaat om continu te kunnen blijven verbeteren.  

‘Results count’ tenslotte.
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Virupa, ontwikkeling en realisat ie van A tot  Z. 
Virupa Connect verzorgt het gehele traject. We bepalen samen, al dan niet met bestaande 

partners, de optimale configuratie. We bouwen slimme koppelingen, zorgen voor een 

efficiënte beheeromgeving, selecteren passende hardware van betrouwbare merken en 

zorgen voor een professionele en ergonomische presentatie op de winkelvloer. Ook voor 

content kun je terecht bij onze creatieve studio. 

Virupa helpt je het maximale uit de winkelvloer te halen. Dat gezamenlijke succes, daar 

verbinden we ons graag aan. Let’s connect!

   17



Start klaar en full service.
Wanneer je kiest voor digital op de winkelvloer moet dit een investering zijn die rendement 

oplevert.  Virupa Connect staat voor oplossingen die werken en blijven werken. Dat betekent dat wij 

ook na oplevering tekenen voor service en onderhoud. Via remote control applicaties kunnen we op 

afstand monitoren of alles in de winkel functioneert zoals het bedoeld is. We zijn in staat problemen 

snel te verhelpen of zelfs voor te zijn en vragen direct te beantwoorden. Is er onverhoopt toch een 

storing die niet op afstand verholpen kan worden, dan zetten we ons eigen serviceteam in dat snel 

ter plekke is en problemen in het veld kan verhelpen. 
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Natuurlijk zijn er legio partijen die ondersteuning kunnen bieden bij het ontwikkelen 

van digital oplossingen op de winkelvloer. Denk hierbij aan hardware leveranciers, 

webshop bouwers, applicatiebouwers, kassaleveranciers of interieurbouwers.  

Door deze partijen te koppelen is veel mogelijk. 

Onze ervaring is dat dit de nodige risico’s met zich meebrengt. Verschillen van inzicht tussen partijen, 

mismatches in compatibiliteit, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en veel ‘crisismanagement’ voor 

de opdrachtgever. Dit leidt tot lange doorlooptijden, te dure oplossingen en hard- en software componenten 

die niet met elkaar functioneren. 

Wij vinden dat het anders moet en laten zien dat het ook anders kan. Door alle aspecten te bundelen onder 

één dak houden we samen grip op jouw wensen, het proces en een werkende uitkomst. Virupa Connect 

zorgt ervoor dat software en hardware met elkaar functioneren, maar ook dat de hardware naadloos in de 

meubels past. We borgen dat winkelpresentaties consistent zijn met respect voor merk- of formule identiteit. 

 Meubelproductie

 Content design

 Content creatie

 Installatie en montage

 Service en support

 Overall projectmanagement

 Software-applicaties

 Displays en randapparatuur

 Meubeldesign
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Professioneel kleuradvies voor binnen 

en buiten met de digitale colourtool.

KioskCASE 

 Displays en randapparatuur

 Meubeldesign

 Meubelproductie

 Installatie en montage

 Service en support

 Overall projectmanagement

+ 150 winkellocaties volledig  
remote én on-site ondersteund
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Hippe afhaalmaaltijden gepresenteerd op 

verleidelijke digitale menuborden.

 Displays en randapparatuur

 Content creatie

 Installatie en montage

 Service en support

 Overall projectmanagement

Digital SignageCASE 

Eén compleet geïntegreerde Samsung  
hard- en software configuratie
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De digitale productselector in de gevel- en 

pannenkamer maakt het vinden van de juiste 

gevelstenen en dakpannen een eenvoudige klus.

KioskCASE

 Displays en randapparatuur

 Meubeldesign

 Meubelproductie

 Installatie en montage

 Service en support

 Overall projectmanagement

Hardware onafhankelijke  
Windows kiosk configuratie
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Van knelpuntenanalyse, bewegwijzeringsplan tot en met 

turnkey oplevering van de complete geïntegreerde analoge 

en digitale wayfinding in stadion de Galgenwaard.

Digital SignageCASE 

 Displays en randapparatuur

 Content design

 Content creatie

 Installatie en montage

 Overall projectmanagement

Gebruiksvriendelijk beheersysteem 
op basis van eigen vaste templates
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De Intersteel Doorhandle Inspiration Display 

biedt driemaal zoveel deurbeslag op vijf 

procent van de winkelruimte.

Kiosk

 Displays en randapparatuur

 Meubeldesign

 Meubelproductie

 Content design

 Content creatie

 Installatie en montage

 Service en support

 Overall projectmanagement

 

CASE

 Geïntegreerde Android all-in-one oplossing 
op basis van ELO hardware en ELOView
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Met de Zoek & Bestel 

scanterminal in 3 stappen 

artikelen zoeken en bestellen.

 Displays en randapparatuur

 Meubeldesign

 Meubelproductie

 Installatie en montage

 Overall projectmanagement

   

KioskCASE 

Complete kiosk solution inclusief 
narrowcasting en scanterminal
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Zien is geloven.
In onze showroom in Aalten kun je kennismaken met een breed scala aan digitale 

winkelpresentaties. Graag demonstreren we je diverse narrowcasting oplossingen, 

online winkelkiosken en complete point-of-sale oplossingen. Doe inspiratie op en 

maak kennis met de ongekende mogelijkheden op het gebied van meubel - 

oplossingen, hard- en software configuraties evenals toepassing van 

randapparatuur als bonprinters en barcode scanners. 
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Overtuigd van de kansen van digital voor jouw merk of winkelformule?  

Wil je het nu wel eens in de praktijk zien, concrete klantcases ervaren  

of jouw specifieke uitdaging eens tegen de experts van Virupa Connect 

aanhouden? Graag nodigen we je uit op ons bedrijf in Aalten (Gelderland) 

waar we je op ruim 11.000 m2 alles op het gebied van analoge en digitale 

winkelsigning en winkelpresentatie kunnen laten ervaren. 
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Vierde Broekdijk 19 

7122 JD Aalten 

T  +31 (0)543 494 400

info@virupa.nl

www.virupa.nl


