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Resultaat

Aanpak

Eind maart 2019 is de propositie gelanceerd, waarbij er is gekozen 
voor wereldwijde uitrol in 3 tot 6 maanden, volgens de waterval 
aanpak. 

Na de start van de wereldwijde uitrol is de dalende lijn in de verkopen 
van gemiddeld -4,2% al gestagneerd en is zelfs omgekeerd naar een 
licht stijgende lijn van 0,5%. 

Kwalitatief gezien was het al voor de lancering duidelijk dat klanten 
anders met Signify omgingen. Een aantal retailketens met wie we de 
propositie-in-ontwikkeling inclusief voorlopige testresultaten 
deelden, wilden in overleg met Signify experts voor de inrichting van 
nieuwe Flagship Stores of het algemene winkelontwerp voor hun 
ketens. Voorbeelden zijn Berschka, C&A en Dior. Dat was precies de 
bedoeling want op deze manier kan Signify meer waarde leveren en 
worden ze al tijdens het ontwerpproces betrokken.

In de uitvoerende fase is kwalitatief en kwantitatief 
validatiebewijs verzameld in parallel met de systeem- en 
productontwikkeling. Er een pilot opgezet bij C&A in Bonn 
(Duitsland) waar we zes selfie stations hebben kunnen testen 
met een longitudinale studie van 6 maanden.

Omnichannel ervaringen in retail

Signify kampte met steeds verder dalende 
verkopen en concurrentie in het mode retail 
segment. Het vermoeden was dat dit kwam door 
de waarde proposities rondom hun verlichting 
voor deze markt. Zij stapten naar ons toe met de 
vraag om herpositionering in de markt om zo de 
daling van de verkopen te stabiliseren en om te 
keren naar een groei. De insteek was om Signify 
meer als expert te positioneren, Signify heeft 
immers veel kennis, expertise en een scala aan 
slimme producten in huis. Het resultaat: Selfie 
Station. Een gevalideerde propositie die is gericht 
op millenials en generatie Z.

De challenge

Met design thinking en UX onderzoeksmethodes, aangevuld 
met theoretisch onderzoek, zijn klanteninzichten en 
contextuele informatie verzameld. Enkele ideeën zijn 
uitgewerkt en verkend met stakeholders, waarbij low-fidelity 
prototyping, persona creatie en storytelling een rol speelden.

Signify

Wil jij net zoals Sifnify je waarde propositie verbeteren? Ben je 
benieuwd wat het voor jou kan betekenen? Neem dan contact met 
ons op via: info@ideaology.nl of 040-294132


