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Consumenten

trends 2016 De consument is weer aan de beurt

Een tijd van opluchting en herstel

We krabbelen langzaam overeind uit de crisis, hebben behoefte aan 

zuurstof, ruimte en vrijheid. Er komt weer tijd en geld om te investeren in 

onszelf en in ons eigen geluk. Er is behoefte aan producten en diensten die 

consumenten daarbij helpen.



Consumenten

trends 2016

https://www.youtube.com/watch?v=vNX-MXYMNzI

Tesco geeft zo bijvoorbeeld extra aandacht aan de consument 

door een Beauty Team op te richten, voor gratis online 

beautyadvies door bekende beauty bloggers.

Bekijk de video:

https://www.youtube.com/watch?v=vNX-MXYMNzI


Consumenten

trends 2016 Vergrijzing krijgt steeds meer aandacht

Nederland was al aan het vergrijzen. Maar tussen 2016 en 2040 komen er 

nog eens 1,5 miljoen 65-plussers bij. In 2040 zal het aantal ouderen zijn 

opgelopen tot 4,6 miljoen. Na 2040 zet weer een daling in. Dit blijkt uit de 

nieuwe bevolkingsprognose voor de lange termijn van het CBS. Er liggen 

kansen voor het grijpen om deze doelgroep verder aan je te binden. 



Consumenten

trends 2016 Digitaal gemak

In-app stemherkenning voor 
boodschappenlijstjes, betalingen, of 
loyaliteitsprogramma’s

Consumenten zoeken digitale oplossingen die efficiency, gemak, educatie en 
plezier brengen in het dagelijks leven.



Baidu Smart Chopsticks
Deze sticks identificeren de kwaliteit van het 
eten, zoals de kwaliteit van de gebruikte olie, 
de zuurgraad, de temperatuur en het aantal 
calorieën. Bekijk de video:

Razer Nabu Smartband Brings New Social Component 

to Fitness
Een game geïntegreerd in een app voor een gezonde
lifestyle. Bekijk de video:

https://www.youtube.com/watch?v=g4DvnqfpPeQ

Twee voorbeelden van innovaties die gemak en plezier bieden aan de consument.

https://www.youtube.com/watch?v=F0M

5uSoclYY

https://www.youtube.com/watch?v=g4DvnqfpPeQ
https://www.youtube.com/watch?v=F0M5uSoclYY


Consumenten

trends 2016 Ontmoeten en delen, ook in real life!

Contacten onderhouden 

en ervaringen delen met 

andere mensen blijft, of 

beter gezegd: wordt 

weer een niet te 

onderschatten primaire 

levensbehoefte van 

consumenten, ondanks 

de digitalisering.

Er zitten veel mooie 

kansen in het delen van 

producten, ervaringen 

en kennis. Dus ook in het 

helpen van 

consumenten tijdens 

een aankoopproces.



Voorbeelden van delen:

Deel je paraplu!



Consumenten

trends 2016 Verantwoordelijk

Consumenten voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor wat ze doen, 

eten en dus ook kopen! Er liggen kansen om te helpen bij het maken van 

een verantwoorde keuze, vooral door middel van educatie.



Kroger heeft met haar klanten een lijst van 
101 ingrediënten opgesteld die de klant niet 
in haar voeding wenst en heeft daar tevens 
een logo bij ontworpen.

Facts Up Front is een initiatief van een groep 
Amerikaanse retailers en voedingsadvies 
organisaties om duidelijker te 
communiceren over de ingrediënten op 
productverpakkingen.
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Consumenten Trends lezing

Weten welke trends van invloed 
zijn op uw product of organisatie?

Boek nu uw trendlezing voor 2016!

www.quotus.nl

info@quotus.nl

http://www.quotus.nl/cindy-van-cauter-als-spreker.html
http://www.quotus.nl/cindy-van-cauter-als-spreker.html
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