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Millennials zijn geen kinderen meer
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• 8 van de 10 smartphone shoppers 
gebruiken hun telefoon in de winkel1

• 8 van de  10 smartphone shoppers gebruiken
liever hun telefoon in de winkel dan hulp
vragen2

• 50% van de shoppers vinden het prima als
retailers hun informatie sturen op basis 
van hun locatie3

• Het toevoegen van location based services 
aan de retailer app, kan het gebruik van de 
app vergroten tot 60%4

Mobiel, Social en Persoonlijk

Bronnen: 1) Google Shopper Marketing Council, 
2014; 2) Deloitte Digital, 2014; 3) Cisco IBSG, 2013; 
4) Philips/TNS, 2015



4

De kracht van apps met location based marketing

Shopper gemak

‘waar ben ik’

Producten of PoI
vinden

Dynamische 
winkelroute

Locatie relevante
informatie

‘ik ben hier en
heb hulp nodig’

Winkel efficiëntie

Aangeven van de locatie
van producten of issues

Route vinden:
producten, issues, personeel

Dynamische routes voor 
online order fulfilment

Peroneelsinstrukties op
basis van locatie

Service of hulp op basis 
van locatie

Data analyse

Marketing gebaseerd op
locatie data & POS

- Heat maps
- Hoeveel shoppers

- Hoe lang staan shoppers stil
- ……

Meten van de impact 
van marketing / promoties

Shopper interactie

Promoties op basis 
van locatie

Informatie / berichten op 
basis van locatie

- Product suggesties
- Info in wachtrij voor kassa

Interactie op basis van
locatie:

- Questionnaire
- Social media

Gaming:
- Treasure hunt

- Punten verzamelen

Gesponsorde locatie promoties en interactie Data analyse voor FMCG

Partnering met FMCG
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Onderzoek onder shoppers
3000 shoppers in US, Frankrijk en Nederland

Online survey
3,000 Supermarkt en DIY shoppers in US, Frankrijk en Nederland 
Uitgevoerd door Kantar/TNS

Shop alongs
Observeren en interviewen van shoppers tijdens hun ervaring met Philips indoor 
positioning in de Carrefour hypermarket in Lille, Frankrijk.
In samenwerking met Kantar/TNS

Interviews
Diepte-interviews met shoppers in Nederland over welke location based services zij 
prettig vinden en welke niet
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Location based services
Scoren goed bij shoppers in supermarket ….
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Krijgen van persoonlijke aanbiedingen op basis van locatie

Laat de aanbiedingen in mijn omgeving zien

Het krijgen en vinden
van aanbiedingen

Jacht op tijdelijke aanbiedingen 

Zoeken naar producten

Product details

Prijsvergelijkingen

..en gaming toevoegen

Zoeken naar producten

Snelle product en prijs 
informatie 

Vragen om hulp

Wat is de snelste rij bij de kassa

Gemak en efficiëntie
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Vijf categorieën
Scoren hoger dan gemiddeld

Keuze uit de top-10 use cases
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Retail-apps gebruik stimuleren
Met location services

Land Huidig
app gebruik

app gebruik met 
location services
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Hoe werkt indoor positioning op basis van licht

The position of the 
fixtures is stored in 
a location database 
in the cloud. 

Location,  
Authentication and 

Analytics Server

Philips software determines the real-time and exact position of the phone. 
The software is available as SDK for integration into the customers mobile app.

LED fixtures send a 
unique VLC code 
that is detected by 
the smartphone 
camera. To 
support passive 
use they
also carry 
Bluetooth 
beacons. 

Retailer 
app

Philips
positioning

SW

Analytics

Retailer data, cloud 
and applications

VLC (Visible Light 
Communication)
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aswaaq
Philips and Aisle411

Project samen met Aisle411 in UAE voor innovatieve 
supermarktketen. 

• aswaaq supermarkt in Dubai
• Nieuw verlichtingssysteem, 50% energiebesparing
• Philips levert indoor positioning 
• Aisle411 levert de digital plattegrond en product vinden
• Use cases

– Product vinden 

– Aanbiedingen op basis van locatie



www.philips.com/indoorpositioning
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