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De stad Antwerpen bruist van winkels, cafés, restaurants en zo 

veel meer. Bijna wekelijks openen er nieuwe concepten de 

deuren. Welke onderneming er ook gestart wordt, het gaat 

altijd gepaard met een evenement om potentiële klanten aan 

te trekken. 

In dit magazine ligt de focus op evenementen waar goede 

communicatie van cruciaal belang is. Wij bezochten twee must

-see evenementen in Antwerpen van de afgelopen maand. 

Eerst en vooral bespreken we de pop-up store van Ultra Doux 

op de Meir.. Vervolgens bespreken we de lancering van de 

Adidas Supercolor collectie ontworpen door de bekende zan-

ger Pharrell Williams.  

Met een kritische kijk op de aanpak van beide evenementen, 

bespreken we deze aan de hand van de ingezette communica-

tie-instrumenten. Een opening is namelijk veel meer dan een 

feest alleen. De organisatoren willen er iets mee bereiken: 

goede communicatie naar buiten toe. Kennismaking, overtui-

ging en imago zijn de factoren die hier een belangrijke rol spe-

len. 

Openingen in Antwerpen 
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In plaats van een doorsnee fotoreportage hebben we beslist 

om een magazine samen te stellen. We zijn voor deze op-

dracht twee evenementen gaan bijwonen. Eerst bezochten we 

Monar & Clothes, waar de nieuwe Adidas Supercolor schoe-

nencollectie werd gelanceerd. Er was veel commotie rond dit 

evenement, wat ons overtuigde om eens een kijkje te gaan 

nemen. Toen we aankwamen in Monar & Clothes stelden we 

vast dat er eigenlijk niet voldoende communicatie-

instrumenten aanwezig waren om hier een gehele fotorepor-

tage over te maken. Dit bracht ons naar Bar Doux. 

Toevallig zagen we op Facebook dat Garnier een pop-up store 

opende op de Meir. Het sprak ons meteen aan en we zochten 

hier dan ook meteen meer informatie over. Toen we de pop-

up store bezochten, hebben we aan alle activiteiten deelgeno-

men. We hebben niet enkel leuke foto’s genomen, maar we 

hebben ook ons haar laten opmaken en heerlijke smoothies 

gedronken. Bar Doux bleek een goed PR-beleid te hebben, 

waar zeker meer communicatie-instrumenten aanwezig wa-

ren dan bij Monar & Clothes. 

We hopen dat u even enthousiast bent als wij over dit maga-

zine. We wensen u dan ook veel lees-en kijkplezier! 
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Inhoud magazine 

Bardoux van Ultra Doux 

Een pop-up store in het midden van de bekend-

ste winkelstraat in Antwerpen. Een plaats waar 

bezoekers zich kunnen laten onderdompelen in 

de wereld van Garnier. p. 4-9 

 

Monar& Clothes  
Een hippe en trendy modewinkel die meteen 

inspeelde op de grote vraag naar de nieuwe 

Adidas Supercolor schoenen, ontworpen 

door Pharrell Williams. p. 10-11 

Besluiten  
Wie van de twee had het sterkste PR-beleid en kon 

zo veel mogelijk communicatie-instrumenten  

inzetten? p.12 
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GARNIER 

Iedereen heeft wel al eens gehoord van het schoon-

heidsmerk Garnier. Garnier creëert al meer dan honderd 

jaar vernieuwende en voor iedereen toegankelijke 

schoonheidsproducten in meer dan 65 landen. Het doel 

van Garnier is om schoonheid voor iedereen mogelijk te 

maken. Dit doen ze door naar consumenten te luisteren 

en ze de beste producten aan te bieden. De relatie met 

de consument staat voor Garnier op nummer één. 

 

 

BAR DOUX 

Garnier biedt de consument al jaren een breed assorti-

ment aan. Het Ultra Doux natuurlijke haarproducten-

gamma maakt hier deel van uit. Dit gamma bestaat uit 

twintig verschillende soorten shampoos en bijhorende 

producten. Om de bestaande producten en de net gelan-

ceerde ‘Mythic Oil’-shampoo in de kijker te zetten, open-

de Garnier van 1 tot 11 april de deuren van Bar Doux. Dit 

is een wellnessbar in Antwerpen waar je gratis in een  

‘shampooparadijs’ terecht komt met als doel: de perfec-

te shampoo voor uw haar vinden. 

Bar Doux 



Discovery Zone 

Meteen na het binnenstappen in Bar Doux 

werden we overspoeld met alle verschillende 

soorten shampoo en de bijhorende uitleg. De 

verschillende varianten waren gerangschikt 

op houders aan de muur. Na een beetje uitleg 

van één van de werknemers kon het avontuur 

beginnen. In de ‘Discovery Zone’ was het de 

bedoeling om de verschillende varianten te 

bestuderen om zo een beter beeld te krijgen 

over de gebruikte ingrediënten en de ver-

schillende functies. 

Shampoo Zone 

Naast de verfrissende smoothies 

werden de producten van Ultra 

Doux ook in de praktijk toegepast. 

Zo kon je jezelf even laten ver-

wennen in de Shampoo Zone. 

Hier werd dan samen met een 

kapper beslist welke shampoo het 

best bij je type haar past alvorens 

het te wassen. Hierna volgde de 

styling die gebeurde in een deel 

van de pop-up dat helemaal was 

omgetoverd tot een echt kapsa-

lon. De consument kan door deze 

ervaring de kwaliteit van de pro-

ducten testen om dan vervolgens 

een eventuele aankoop te over-

wegen. 

Fotobooth 

Om de ervaring in Bar Doux af te sluiten, 

was er de mogelijkheid om een foto te 

nemen in de fotobooth. Deze foto werd 

dan gedrukt op de nieuwste shampoo van 

Ultra Doux. Het flesje kreeg je dan ook 

mee naar huis samen met een bijhorend 

haarmasker. 

Smoothie bar 

Aan de smoothiebar konden we kiezen uit 

drie heerlijke smoothies: Geheim van honing, 

Mythische olijven en Sublieme oliën. Deze 

smoothies waren gebaseerd op de ingrediën-

ten van de shampoos, om zo de nadruk te 

leggen op het feit dat Ultra Doux enkel ge-

bruik maakt van natuurlijke ingrediënten. De 

pop-up was ook voorzien van tafeltjes waar 

je rustig je smoothie kon opdrinken. Op elk 

tafeltje lag een folder met uitgebreide uitleg 

over de ingrediënten van de shampoos. 

Wedstrijd 

Aan de ingang kon je ook 

deelnemen aan een wed-

strijd door een aantal 

vragen in te vullen. De 

prijs was een reis naar 

Italië. 

Omschrijving 
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Gedrag van de werknemers 

De werknemers droegen een wit truitje met op de rug het logo 

van Bar Doux. Dit gaf een mooi en netjes beeld. De meerder-

heid van de werknemers stond steeds klaar om hulp aan te 

bieden en vragen te beantwoorden. Sommige werknemers kon-

den de druk echter niet aan waardoor ze soms op een arrogan-

te manier omgingen met klanten. Dit gedrag ging niet gepaard 

met het algemeen beeld van Bar Doux. Bar Doux profileert zich 

namelijk als een plek voor rust en ontspanning. 

Look  

Ultra Doux haalt al haar inspiratie uit de natuur en baseert hier 

dan ook hun hele look op. Zo gebruiken ze enkel natuurlijke in-

grediënten voor de productie van hun schoonheidsproducten. 

Hun natuurlijke look was zeker en vast terug te vinden in Bar 

Doux. De pop-up werd gedecoreerd met olijfgroene en honing-

achtige tinten. Dit zorgde voor een warme en rustige sfeer. Ook 

de houten vloer, tafeltjes en bar paste volledig binnen dit con-

cept. 

Kritische kijk  

Communicatie 

Bij het organiseren van een evenement is de communicatie naar 

buiten toe zeer belangrijk om zo veel mogelijk mensen aan te 

trekken. Hier hebben de organisatoren van Bar Doux de bal toch 

wat misgeslagen. Er werd gebruik gemaakt van sociale media, 

namelijk Facebook en Twitter. Over het algemeen zijn dit goede 

platformen om reclame op te maken. Op de Facebookpagina van 

Garnier werd er echter slechts één foto gedeeld in verband met 

het evenement. Op de foto werd enkel de datum en de naam van 

de pop-up vermeld. Pas nadat we persoonlijk om meer informa-

tie vroegen, kregen we de locatie en openingsdagen te weten. 

De organisatie in de bar zelf verliep ook niet altijd even goed. Er 

werd gewerkt met wachttijden, maar door de drukte waren er 

veel vertragingen. Dit had als gevolg dat de werknemers verschil-

lende klanten moesten wegsturen. Dit zorgde uiteraard voor en-

kele negatieve reacties en vergrootte het risico op imagoschade.  
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Fotoreportage 

STAP1 Aan de inkom hebben we meegedaan aan het 

spel om een reis naar Italië te winnen.  

STAP 4: Fotobooth!    STAP 2: Daarna hebben we een smoothie gedronken.  

 

STAP 5: In het gastenboek geschreven 

STAP3: ons haar laten doen 
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En als laatste: de groepsfoto 
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Monar & Clothes  

p 27 maart stond de wereld in rep en roer. De nieuwe schoenencollectie van Adidas verscheen namelijk in de winkel. De 

Adidas Supercolor schoenen werden ontworpen door de bekende zanger Pharrell Williams en zijn verkrijgbaar in 50 tin-

ten. Ook in Antwerpen was er de mogelijkheid om als eerste een paar te kunnen bemachtigen. De concurrentie tussen de verkoop-

punten van deze collectie is zeer groot en daarom organiseerde de trendy winkel Monar & Clothes een evenement om de nieuwe 

schoenen extra in de kijker te zetten. Wij gingen een kijkje nemen… 

o 



 

Monar & Clothes kondigde het event aan op Facebook. Via 

Facebook gaven ze de nodige informatie en postten ze regelma-

tig nieuwtjes in verband met het event om zo de mensen 

nieuwsgierig te maken. Alle vragen op de pagina werden met-

een beantwoord. De communicatie met de buitenwereld stond 

op punt. 

 

Bij aankomst op het evenement kon je meteen op de foto met 

een kartonnen afbeelding van Pharrell Williams. Er was ook een 

fotograaf aanwezig die foto’s nam die daarna te zien waren op 

de Facebookpagina. De Adidas Supercolor schoenen stonden 

mooi per kleur gerangschikt op een houten constructie aan de 

muur. In diezelfde ruimte zorgde een DJ voor muziek. Verder 

werd er ook gratis drank voorzien, maar dit was zelf te nemen.  

 

Naast de nieuwe collectie en de DJ was er niet veel meer te 

zien. De zeer uitnodigende en grootse omschrijving van het eve-

nement op Facebook kwam niet overeen met de realiteit. Dit 

zorgde voor een teleurstellende ervaring die niet echt positief 

was voor het imago van de winkel.  



Na het bijwonen van beide evenementen 

blijkt dat de organisatie bij beide zowel 

sterke als zwakke punten had. Zo verloopt 

de communicatie bij Bar Doux soms wat 

stroef, wat bij Monar & Clothes niet het 

geval was. Monar & Clothes had echter wel 

te weinig in het evenement zelf geïnves-

teerd in vergelijking met de voorafgaande 

reclame die toch wel hoge verwachting 

opwekte.  

Bij Bar Doux lag de focus echt op het cre-

ëren van merkbekendheid en kennismaking 

met Ultra Doux-producten. Monar & Clo-

thes heeft in die zin een kans laten liggen. 

Hun evenement had namelijk de perfecte 

gelegenheid geweest om naast de nieuwe 

schoenen ook hun eigen collectie aan te 

prijzen.  

Over het algemeen kunnen we  

vaststellen dat het evenement van  

Bar Doux een groter succes had dan  

het evenement van Monar & Clothes. 


