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wordt belangrijker om locaties strategisch 
te kiezen en bijvoorbeeld te mikken op een 
paar invloedrijke steden. Andere gebieden 
volgen dan vanzelf en kunnen online 
worden bediend.”

Winkelen we in 2020 nog in fysieke 
winkels of zal alles via e-commerce 
verlopen?
JS: “De twee blijven samen bestaan. Wanneer 

mensen op zoek zijn naar service en 
emotionele waarde, trekken ze naar het 
winkelpunt. Als de aankoop rationeel 
gebeurt, zullen ze online kopen. Objectief 
gezien valt het wereldwijde web nu eenmaal 
niet te overtreffen: de wereld ligt er aan de 
voeten van de consument. 

Winkels worden dan meer en meer een 
uitstalraam en zo een medium voor merken 
om hun verhaal te vertellen. Beleving wordt 
dus absolute prioriteit.” 

“WINKELS WORDEN
MEER EN MEER EEN
UITSTALRAAM EN
ZO EEN MEDIUM
VOOR MERKEN OM
HUN VERHAAL TE
VERTELLEN.”
Jorg Snoeck – RetailDetail

We spreken nu over ‘omnichannel’: 
retailers moeten zowel online als 
offline aanwezig zijn en die kanalen 
moeten op elkaar inspelen. Hoe zal de 
link tussen online en offline er tegen 
2020 uitzien?
JORG SNOECK: “Het zal verder gaan dan 

omnichannel, naar zelfs nog totaal andere 
distributievormen. We zien vandaag al dat 
platformen als Zalando in Berlijn proberen 
om binnen het uur te leveren, vanuit de 
eigen magazijnen, maar ook vanuit lokale 
winkels waarmee ze partnerships aangaan. 

Ze voegen daarmee nog een nieuwe dimensie 
toe aan de verkoop- en distributiekanalen 
zoals we die vandaag zien: de grenzen 
tussen online, offline en mobiel vallen 
helemaal weg. Wie tegen dan niet op elk 
koopkanaal aanwezig is, maakt geen schijn 
van kans.”

Hoe zal een winkel er in 2020 uitzien?
JS: “In 2020 zal de winkel zich 360° rond 

de consument bewegen. Het winkelen 
wordt namelijk omnichannel, maar ook 
hypergepersonaliseerd. In een wereld 
waarin het een gewoonte is geworden om 
persoonlijke informatie te delen, kunnen 
– en zullen – merken al die beschikbare 
informatie ook inzetten om consumenten 
dienstverlening op maat te bieden, en zo 
hun verkoop en marktaandeel te vergroten.

De winkel van 2020 zal ook verticaler zijn: 
merken bewegen zich naar het winkelpunt 
toe en gaan zelf winkels of shop-in-shops 
in bestaande winkels openen. Ook vallen de 
traditionele geografische grenzen weg: het 

Zeg niet langer magazines, zeg magazine-
media. Zeg niet langer kranten, maar zeg 
nieuwsmerken. De tijd dat printmedia enkel 
in gedrukte vorm verschenen, ligt lichtjaren 
achter ons. “Een mediamerk worden is voor 
printtitels een absolute must”, klinkt het bij 
MIKE KOEDINGER (Maison Moderne). 
“Ze kunnen dezelfde waarden op 
verschillende platformen delen en krijgen 
de mogelijkheid om ook digitaal en via audio 
en video aanwezig te zijn. De uitdaging 
blijft evenwel hoe je meer doet zonder 
automatisch meer mensen te bereiken of 
meer middelen te genereren.”

JAAK SMEETS (De Persgroep) bekijkt 
de evolutie zonder meer positief: 

WINKELEN IN 2020

Het einde van het winkelpunt?  
E-COMMERCE ZETTE DE WERELD VAN RETAIL DE AFGELOPEN JAREN HELEMAAL OP 
ZIJN KOP. BENIEUWD WAT HET IN 2020 WORDT… RETAILEXPERT JORG SNOECK ZIET 
BEPAALDE TRENDS ZICH ALLESZINS VERSNELD VERDERZETTEN.
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Heeft met The Loop en  
de Future of Shopping Roadshow  
kenniscentra gebouwd waar  
bezoekers het winkelen van  
de toekomst ontdekken.

KRANTEN EN MAGAZINES WORDEN MEER DAN OOIT MULTIMEDIAAL

PRINTMEDIA ZIJN TEGENWOORDIG STUK VOOR STUK VIA MEERDERE KANALEN 
AANWEZIG. IN 2020 ZAL DAT NIET ANDERS ZIJN, AL BLIJFT DE VRAAG NAAR 
RENTABILITEIT. HET IS ECHTER NIET DE ENIGE TREND WAAR DE SECTOR MOET OP 
INSPELEN. HOE ZIT HET BIJVOORBEELD MET HET GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE 
BINNEN MAGAZINES EN KRANTEN?

De toekomst is aan 
de sterke merken

“Sterke merken hebben nog nooit in de 
geschiedenis zoveel kansen gehad om 
mensen te bereiken als nu. Hun oude 
lezers, maar ook nieuwe. Op voorwaarde 
dat je een sterk merk bent. Ergens in 
uitblinken, en dat uitblinken kunnen 
doortrekken naar alle platformen.”

Volgens onze gesprekspartners zullen 
de van oorsprong printmedia nog 
multimedialer worden. “Welke richting 
het uitgaat, zal sterk afhangen van de 
nieuwe technologieën die nog zullen 
gelanceerd worden”, weet RIK DE NOLF 
(Roularta Media Group). “Voorlopig 
is het nog koffiedik kijken. Maar een 
magazine op papier blijft sowieso zeer 
gebruiksvriendelijk.” “In 2020 zullen er nog 
steeds zeer goede papieren magazines en 
kranten zijn,” is Mike Koedinger overtuigd, 
“op voorwaarde dat het de moeite waard 
is om op papier te verschijnen. Vergeet 
niet dat we binnen vijf jaar continu voor 
een scherm zullen zitten op het werk. 
Magazines op papier zullen garant staan 
voor echte ontspanning.”

LOSSE ARTIKELS VS. MEDIAMERKEN
De lezer bereiken op alle platformen die hij 

voor mediaconsumptie gebruikt, dat is de 
duidelijke opdracht voor printmedia. Maar 
die lezer zal in 2020 waarschijnlijk nog 
drukker bezig zijn en sneller informatie tot 
zich willen nemen, nog een aspect waaraan 
printmedia zich dienen aan te passen. 
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“EEN MEDIAMERK 
WORDEN IS VOOR 

PRINTTITELS EEN 
ABSOLUTE MUST.”

Mike Koedinger – Maison Moderne
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De alom bejubelde tv-serie Mad Men (van AMC) bracht  
een epische terugblik op het leven in de reclamebureaus in 
de jaren 60, maar hoe zouden de Mad Men er in de toekomst 
uitzien, pakweg in 2020? Dat is het uitgangspunt van  

deze unieke bijlage ‘Media 2020’.
Roularta Media en MediaSpecs bundelen voor dit mediakatern 
de krachten. De nieuwssite MediaSpecs Hot News bestaat  
5 jaar en wil zich op deze manier tonen als informatiemedium 
en inspiratiebron voor mediaprofessionals. Voor Roularta 
Media is het een mooi moment om zich als publisher te bezinnen 
over de toekomst van ons vak in een snel veranderende  

media- en reclamewereld.
Midden in de digitale omwenteling richten we onze blik op 
de toekomst. Dat doen we uiteraard niet zelf. We hebben  
30 experts uit verschillende domeinen van de media gevraagd 
om hun visie te geven. Soms verrassend, soms confronterend, 

soms tegenstrijdig. Maar stuk voor stuk ‘food for thought’.
Vijf jaar lijkt een eeuwigheid, maar is toch niet zo veraf.  
Wie had vijf jaar geleden durven denken dat smartphone  
en tablet het internetgebruik totaal zouden veranderen of  
dat programmatic buying een integraal onderdeel van de 

media-aankoop zou uitmaken? 
In 2020 zal onze planeet 8 miljard bewoners tellen, zullen  
1,5 miljard gezinnen digitale tv bezitten en zullen meer  
dan 26 miljard geconnecteerde devices werken op een globaal 
IP-netwerk, gedomineerd door video. Een nieuw tijdperk 
van entertainment en connectivity staat voor de deur.  

De Networked Society wordt realiteit. Gaat u mee?

“EEN NIEUW 
TIJDPERK VAN 
ENTERTAINMENT
EN CONNECTIVITY
STAAT VOOR
DE DEUR.”
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY

 THE  FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY IS EEN REALISATIE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA EN VALT BUITEN DE VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE REDACTIE VAN TRENDS. IN OPDRACHT VAN MEDIASPECS EN ROULARTA MEDIA 
HOOFDREDACTIE DIRK RASSCHAERT ART DIRECTOR INGE CORNELIS COÖRDINATIE PIETER TAELMAN REDACTIE BART LOMBAERTS, WOUTER TEMMERMAN,  
BART CATTAERT EINDREDACTIE GERDA WAEYAERT CONCEPT MARC VANLAER - MEDIASPECS SALES DIRECTOR ROULARTA CUSTOM MEDIA KRIS DEWITTE 
COVERILLUSTRATIE JAN VAN DER VEKEN FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER, JERRY DE BRIE DRUK ROULARTA PRINTING VERANTWOORDELIJKE UITGEVER SOPHIE 
VAN ISEGHEM, P/A ROULARTA MEDIA GROUP NV, MEIBOOMLAAN 33, 8800 ROESELARE

RECHTEN NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP ENIGE ANDERE WIJZE, ZONDER VOORAFGAAND SCHRIFTELIJK AKKOORD VAN DE UITGEVER.
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