
Van winkelstylist
naar maker van 
winkels om van
te houden.

Casestudy



Donker Winkelmakers tovert speciaalzaken, verswinkels en horecagelegenheden om in 
sfeervolle en rendabele etablissementen. Door te adviseren, organiseren, ontwerpen en 
(ver)bouwen. Het resulteert in winkels waar interieur en (vers) aanbod volledig tot hun recht 
komen. En waar klanten zich welkom voelen. 

Wij bouwen 
winkels

om van te 
houden.



Startpunt

Gert Donker is een begrip in de wereld van 
winkelinterieurs. Op basis van een ruime ervaring 
realiseert hij jaarlijks diverse winkels met (dag) verse 
producten. Hierin gaat hij ver. Naast het ontwerp en 
de bouw begeleidt hij ondernemers bij de organisatie, 
financiering en locatiekeuze. Maar hoe maak je van 
een mooi bedrijf een sterk merk? Er was behoefte aan 
meer zichtbaarheid, merkbeleving en een professionele 
presentatie. 

Op basis van een uitgebreid interview en een marktscan 
gingen we aan de slag. De term winkelstyling bleek 
tekort te doen aan het mooie werk van Gert. De 
merknaam Donker Winkelstyling werd dan ook al snel 
aangescherpt tot Donker Winkelmakers. 



Voor winkels om van te houden

Winkeleigenaren beginnen hun zaak vaak veelal vanuit een persoonlijke droom. Wat is er dan 
mooier dan een winkel waar eigenaren trots op kunnen zijn? Donker Winkelmakers bouwt daarom 
niet alleen winkels die goed renderen, maar ook winkels waar eigenaren en hun klanten van gaan 
houden. 

“Het is gewoon fantastisch, we hebben 

samen een mooie stap gezet.

Ik raad het al mijn klanten aan.”

DONKER WINKELMAKERS



Van idee naar huisstijl

Het logo van Donker Winkelmakers is net als een winkelinterieur opgebouwd uit een aantal 
unieke bouwelementen. Gezamenlijk vormen ze het woordmerk. Deze elementen zijn tevens 
het grid in de huisstijl. 
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Touchpoints

De nieuwe merknaam, het logo en de huisstijl is 
uitgerold in diverse on- en offline media. Met name de 
website vormt een belangrijk platform. Doordat we veel 
tips en cases delen inspireren we bezoekers en scoren 
we een hoge conversie. Daarnaast zijn we gestart met 
een intensieve Google Adwords campagne en promoten 
we gericht het aanbod via social media als Linkedin, 
Facebook en Instagram. 
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Resultaat

Donker Winkelmakers groeit. Ondanks de coronacrisis 
in ’20 en ’21 wordt het bedrijf bekend en herkend. Het 
budget voor beurzen (die geen doorgang vonden) werd 
succesvol geïnvesteerd in online marketing. Met nieuwe 
leads en prachtige projecten tot gevolg. Inmiddels zijn 
we zelfs voor enkele opdrachtgevers van Gert actief.
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