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Schapvisibility, beoordeel attentiewaarde binnen het schap 
 

 
Shoppers en hun eerste seconden voor het schap 
 
Een shopper staat slechts enkele seconden voor het schap. 
Opvallen is noodzakelijk, zeker naarmate beslissingen 
routinematiger worden. Welke plekken bieden een 
verhoogde attentiewaarde? Vind snel, eenvoudig en 
objectief de plekken in het schap met een verhoogde kans 
op waarneming. 
 
Toepassing en gebruik 
 
Verkrijg inzicht, antwoorden en argumenten bij vragen zoals: 

 Vallen onze producten op naast de concurrentie?  
 Hoe vergroot ik de kans dat mijn productintroductie 

wordt  waargenomen?  
 Kan ik mijn algemene schapvisie zomaar projecteren 

op andere retailformules terwijl de vormgeving van hun 
private label producten verschilt?  

 Is mijn schapvoorstel daadwerkelijk visueel effectiever 
dan het huidige schap bij een retailer? 

 Welk schapvoorstel voldoet visueel beter?  

Resultaat 

Aan de hand van een gegenereerde ‘heat map’ worden de 
plekken met een hogere attentiewaarde zichtbaar en 
specifieke gebieden van interesse. Indien artikelen van 
plaats wisselen of meer ruimte krijgen vallen andere plekken 
en producten op en zal de ‘heat map’ een ander patroon 
laten zien. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer voorbeelden: 
http://www.directfoquest.com/eye_tracking_simulatie.html 

 
Het model 
 
Voor de schapvisibility test wordt gebruik gemaakt van 
een algoritmisch model, zonder menselijke interactie. Dit 
model is het resultaat van:  
 

 Neurowetenschappelijke studies,  

 'Computational attention' (wetenschap), 

 Eye-tracking-sessies, 

 Perceptie en kennis van de mens 
   
Input 
 
Schapvoorstellen met productfoto’s, schapfoto’s of video 
opnames uit de winkel kunnen voor de analyse worden 
gebruikt.   

 

Investering (excl. BTW) 
Let op: Prijzen kunnen tussentijds wijzigen. Voor actuele prijzen, zie website. 
Informeer naar voorwaarden voor schappen > 4 meter. 

 

 1 schap (statisch)                                    a €    75,- 

 2 schappen (statisch)                              a €   125,- 

 Abonnement 20+2 vrij (statisch)             a € 1.250,- 

 Video analyse eerste 30 sec.                  a €    265,- 

 Video analyse elke additionele 30 sec    a €    190,- 
 
Voordelen 
 
Snelle uitvoering met een helder resultaat tegen een 
aantrekkelijke investering. Geschikt voor terugkerend  
en vergelijkend onderzoek van schapvoorstellen. 
 
Over DirectFoquest,  
De schapspecialist door analyse en advies 

 

Meer informatie over: 
 

 Interim spacemanagement 

 Schapadvies en –projecten 

 Ontwikkeling van een breed gedragen schapvisie 

 Spacemanagement binnen trade marketing en 
category management 

 On-site coaching 
 

www.directfoquest.com 
 

"Was een interessant plaatje.  
Goed voor het denkproces." 
 

“Hiermee is te testen waar de aandacht van de klant op valt. 
 Bij een gewone (schap)foto is een eerlijker beeld te verwachten." 
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