
Wist je dat ...

Dat is echt waardevolle informatie voor 
de handelaars in uw stad of gemeente

... 1 op 5 bestedingen op een jaar tijdens de solden vallen? 
 
... een soldenshopper 11% meer uitgeeft ?

... een koopzondagshopper 25% meer spendeert tijdens 
    de solden?

... shoppers buiten de provincie 25% meer uitgeven?

... buitenlandse shoppers tot 50% meer spenderen?

WAT U ZEKER MOET WETEN 
OVER DE IMPACT VAN DE 
KERST- EN SOLDENSHOPPING 
OP UW HANDELAARS.

Benieuwd hoe u die kennis nuttig kunt inzetten?  
Lees dan zeker verder of neem meteen contact op met CROPLAND.
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Deze inzichten zijn gegenereerd op basis van geanonimiseerde en gerandomniseerde data van bestaande usecases.

Belgische shoppers komen vooral uit de provincie Antwerpen. Vooral Nederlanders vinden hun weg naar onze winkels.

Detailhandel-rapport (voorbeeld)

Totale uitgaven (in €)

Uitgaven per sector (in €)

Bestedingspatroon tov inwoners uit jouw regio

Uitgaven per dag (in €)

Herkomst Belgen Herkomst Buitenlanders

Shoppers per dag

Uitgave per shopper per dag (in €)

€ 30.291 mio
17.000

€ 56,07

Gemaksgoederen
Overige
Andere detailhandel

Periodieke goederen
Restaurants en cafés
Diensten

Minder
Evenveel
Meer
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45%

13%

13%

9%
5%

15%

Periodieke 
goederen

Kerst
Wintersolden

 € 2.164.856

€ 1.819.339 
€ 1.655.698

€ 1.404.156

€ 1.686.307

ZO 
19 dec. 21

ZO  
26 dec. 21

ZO  
2 jan. 22

ZO 
9 jan. 22

ZO 
16 jan. 22

78,7% 30,6%

13,8% 8,3%

2,8% 7,2%

1,6% 7,0%

1,2% 6,3%

1,9% 23,0%

ANTWERPEN NEDERLAND

VLAAMS BRABANT VERENIGD KONINKRIJK

OOST-VLAANDEREN DUITSLAND

BRUSSELS H. GEWEST VERENIGDE STATEN

WEST-VLAANDEREN FRANKRIJK

OVERIGE OVERIGE



Wat betekent dit voor jou?

CROPLAND werkt samen 
met Worldline

Voor een duidelijk inzicht in alle aankopen rekent CROPLAND op Worldline, de 

grootste aanbieder van digitale betalingen. We bundelen alle transactiegegevens 

in een mooi interactief dashboard. Liever een spreadsheet? Laat het ons zeker 

weten.

En u kunt gerust zijn: alle gegevens in uw dashboard zijn anoniem en 

geaggregeerd, en voldoen aan de GDPR.

Wij bieden u inzichten in:
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Verschillende Vlaamse steden en gemeenten analyseren het bestedingsgedrag al 

om handelaars te ondersteunen, leegstand tegen te gaan, stadsontwikkeling 

te stimuleren of de impact op toerisme en evenementen te meten.

totale waarde van alle 
uitgaven (per dag)

aantal shoppers (per dag)

tijdstip van de aankopen

inzichten over de sectoren

herkomst van de shoppers

aantal aankopen (per dag)

€



Neem contact op met CROPLAND en geef uw bestelling door 

via info@cropland.be

Ontdek meer over CROPLAND

Bij CROPLAND geloven we er sterk in dat datagedreven beslissingen de toekomst 

zijn. Het team van data-analisten gaat aan de slag met artificiële intelligentie en 

algoritmes om net die zaken bloot te leggen die niet met het blote oog zichtbaar 

zijn. Het doel? Efficiëntie, maar ook het genereren van bruikbare inzichten die 

ingezet kunnen worden in het beslissingsproces.

Willem Van Laarstraat 86 bus 02

2600 Antwerpen

+32 3 501 04 99

info@cropland.be

WWW.CROPLAND.BE
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Interesse in de gegevens van uw stad of gemeente? Geef dat dan 

vòòr 15 januari 2023 door via info@cropland.be.

Krijg vat op het 
aankoopgedrag tijdens 
kerst- en soldenshopping

Kies 1 tot 3 vergelijkingsperiodes:

Kerst 2021 Zomersolden 2022 Kerst 2019

Vanaf 20 februari 2023 krijgt u dan toegang tot een interactief dashboard 

en de brongegevens over de aankopen in uw stad of gemeente.


