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Nieuwe franchiseformule in kinderschoenen

GMS Group heeft de franchiseformule Boys & Girls, een winkel in kinderschoenen,
geïntroduceerd.
In Duitsland zijn al twee winkels te Dresden en Potsdam gestart met deze soft
franchiseformule. Thomas Schulte-Huermann en Bart Dirven, de directeuren van GMS
Duitsland en Nederland, zijn van mening dat gespecialiseerde schoenenwinkels betere
resultaten halen. "Winkeliers moeten keuzes maken en de consument laten zien dat je
bijzonder bent. In het verleden waren familiewinkels sterk in kinderschoenen, maar het
kinderschoenensegment wordt steeds lastiger en de omzet neemt sterk af. Daarom stoppen
veel detaillisten met kinderschoenen," aldus Dirven. Er is volgens Dirven een
verzorgingsgebied van in ieder geval 25.000 inwoners vereist om de formule succesvol te
laten draaien. De verwachting is dat de eerste Boys & Girls-vestiging in Nederland binnen een
half jaar gerealiseerd wordt. GMS Group is een marketingservice organisatie en wordt
gevormd door een samenwerkingsverband van schoendetaillisten. De GMS Group Netherlands
wordt door het Duitse GMS Verbund GmbH uit Keulen gesteund.

Bericht uit de nationale franchise & formule brief | voor al uw franchisenieuws | dinsdag 2 juli
2013.
Terug naar het nieuwsbrief archief.
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