
Checklist
Pop-up Shop

Leer, doe-het-zelf en verdien 
meer met je webwinkel

uitgebreid werkblad bij thema-maand
offline verkoop/netwerken

werkblad in samenwerking met:

collectief van ondernemende
etsy verkopers

v inta
ge  &  ha ndmade

Ka-ching Collectief



Checklist Pop-up Shop
Locatie:

inrichting

toonbank, inpaktafel
tafels, kasten, planken
kas - hoeveel wisselgeld? Hoe vaak 
afstorten? 
PIN-apparaat
inpakmateriaal
etalagemateriaal, decoratie
uithangbord, sandwichbord - voor de 
deur of  op de hoek van de straat
(hoge) stoelen
visitekaartjes/flyers - ook van eventuele 
overige deelnemers, als die er zijn

TIP: Bedenk van te voren ook of  je de kas in de 
winkel laat of  dat je hem mee naar huis neemt.  

Algemene planning

TIP: In Nederland heb je voor álles een vergunning 
nodig en je kan zo’n twee maanden nodig hebben 
voor de vergunning. Houdt hier rekening mee. 

ruimte - afmetingen, locatie, 
bereikbaarheid, zichtbaarheid
looptijd
kostenplan
collega(’s)
vergunning - vooral voor horeca of  als 
je bijv. een groot stuk van het troittoir 
wilt gebruiken
inventaris - kasten, tafels, toonbanken, 
verlichting, kleedkamer
voorraad - Heb je opslag of  leg je alles 
in de winkel? Is er een goede aanlever-
route
werkschema - openingstijden, rooster
administratie - planning, kosten, 
facturen, maar ook: bijhouden wat je 
verkoopt
overige activiteiten - opening, work-
shops

Heel veel 
succes!

voorbereiding pop-up shop

promotie

TIP: Nodig bij de openingsborrel niet alleen je 
familie en vrienden uit, maar ook buurtbewoners, 
collega’s en pers (blogs, lokale krant)

social media: Twitter, Facebook (event)
benader blogs - ook van bijv. bekende 
tijdschriften
benader buurtwebsites
benader de lokale krant 
benader specialistische magazines - 
bijv. een blad als TimeOut
deel flyers uit en hang posters op
organiseer een workshop die bij de 
look and feel van je winkel passen
openingsborrel 
acties - openingsactie, kortingsactie, 
winactie, seizoensactie (bijv. schoen 
zetten), uitverkoop op de laatste dag.

tip: Zorg voor eyecatchers: een wand, object 
of  iets anders wat gegarandeerd door ieder-
een gefotografeerd gaat worden - en waar je 
url opstaat!



doe-het-zelfmarketing-werkbladen
Alles wat je moet weten en doen op een overzichtelijk 
werkblad waarmee je direct aan de slag gaat.

doe-het-zelfmarketing-werkboeken
Praktisch, inspirerend en voorzien van handige werkbladen.

doe-het-zelfmarkting trainingen
Ga in groepsverband aan het werk en leer van elkaar.

een-op-een-advies
Exclusieve brainstormsessies en marketing- en webwinkel-
scans op maat.

vanaf 2,50
per printable

vanaf 15,00
e-book + werkbladen

ondernemerschap
Hoe start je je eigen webwinkel? Op welke juridische zaken moet je letten?
Wij helpen je starten met de juiste basis.

branding
Hoe onderscheidt je je van de concurrentie? Wij helpen je je doelgroep 
helder krijgen en te bereiken - op een manier die bij jou past.

marketing
Hoe bereik je jouw doelgroep? Welke tools heb je ter beschikking en hoe weet 
je of  die bij jou passen? Wij helpen je met zakelijk twitteren, het opzetten van 
je eigen blog, zoekmachinemarketing en Google Analytics.

Mamamarketing geeft werkboeken uit over:over mamamarketing 

MamaMarketing is een 
platform vol marketing-
tips voor webwinkeliers. 

MamaMarketing helpt je om 
zelf  de marketing voor je 
webwinkel op te zetten én 
uit te voeren. 

MamaMarketing bestaat uit 
Laura van den Brink, 
Dana Taberima en Diana 
van Ewijk. Samen hebben zij 
meer dan 20 jaar ervaring 
in het vermarkten van hun 
webwinkels - en die van hun 
klanten.

www.mamamarketing.nl

mamamarketing biedt:

Daarnaast geven we iedere dag een gratis doe-het-zelfmarketingtip 
via ons blog, Facebook of Twitter.

195,00
5 delig, max. 15 pers.

vanaf 75,00
afhankelijk van de 
vraag

volg ons op Facebook via MamaMarketing

volg ons op Twitter via @MamaMarketing

bekijk alle SpeedCoachSessies en Screencasts 
op MamaMarketingTV

Meer tips om zelf  je webwinkelmarketing aan te pakken? Kijk op mamamarketing.nl
Gericht tips over hoe je van je Etsy-shop een succes maakt? Kijk op kachingcollectief.wordpress.com.

leer, doe-het-zelf  en verdien meer 
met je webwinkel


