
 



Store of the Future is hét retail innovatielab van Nederland. Dit initiatief van Q&A biedt de mogelijkheid om te ontdekken hoe de fysieke 
winkelomgeving van de toekomst eruit komt te zien, met de nadruk op de rol van technologie. Het testen van innovaties en het delen van 
kennis staat centraal in dit concept.  

 
Store of the Future is ontstaan naar aanleiding van een grootschalig onderzoeksproject naar de fysieke winkelomgeving van de toekomst. 
Vanwege de behoefte aan inzicht in innovatie en toekomstbestendigheid voor de retailer, opende Q&A in 2015 Store of the Future in  
Den Haag. Een jaar lang hebben ruim 30 retailers en meer dan 100 partners in een echte winkelomgeving getest hoe technologie winkelen 
leuker en makkelijker maakt. 

 

In dit jaar hebben we laten zien dat technologie geen doel op zich is, maar juist een middel om de winkelervaring van de consument te 
verbeteren. Het pop-up concept in Den Haag is inmiddels gesloten. Om de retailer ook in de toekomst te kunnen helpen met innoveren, 
heeft Store of the Future een vervolg gekregen in een zakelijke -en consumentomgeving. De zakelijke bezoeker is welkom in het 
innovatielab in Amersfoort: een inspirerende locatie waar verschillende innovaties worden getoond en evenementen, rondleidingen en 
presentaties worden georganiseerd. Store of the Future test daarnaast de komende periode de nieuwste innovaties bij onder andere 
winkelgebied Noordeinde in Den Haag en in de Beethovenstraat in Amsterdam.  

 

Wij blijven innoveren! 

 

Graag tot ziens! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8u8hB5AqDQU


Store of the Future in Amersfoort heeft  
een oppervlakte van ruim 200 m² waar circa  
20 verschillende showcases zijn opgesteld.  





Naast Store of the Future in Amersfoort houden wij ons ook bezig met innovatietrajecten in de winkelstraat. Doel hiervan is het testen van een aantal 
innovaties in een echte winkel omgeving. Tijdens deze projecten worden verschillende retailers gekoppeld aan innovaties die zij een aantal maanden 
zullen testen. Zo organiseren wij in samenwerking met Stad & Co, HBMEO en onze innovatieve partners het Shopping Street Innovation Lab in de 
Beethovenstraat in Amsterdam. Na een succesvol afgerond deel één gaat in december deel twee van start.  

 
Daarnaast is in oktober het project Store of the Future Den Haag van start gegaan. Dit project is opgezet in samenwerking met het Haags Retailpunt en 
wederom onze innovatieve partners. Aan dit project deden in totaal 6 enthousiaste winkeliers mee die verschillende innovaties hebben getest.  

 
Het is mogelijk een door ons begeleide tour te boeken langs de verschillende innovaties. Deze tours worden in groepen van minimaal 8 personen 
georganiseerd. Bij interesse kun je hiervoor contact opnemen met info@storeofthefuture.nl. Omdat onze innovatietrajecten vaak drie tot zes maanden 
duren, is het handig onze website in de gaten te houden voor de actuele projecten: www.storeofthefuture.nl. Hier vind je tevens beeldmateriaal van de 
verschillende projecten.  

 
Heeft u interesse in een innovatietraject bij u in de winkelstraat? Neem dan contact met ons op! 
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Voor de organisatie van evenementen biedt Store of the Future een 
inspirerende ruimte voor maximaal 30 personen. Bij deze evenementen 
wordt een presentatie en rondleiding verzorgd door Q&A. Daarnaast is 
het mogelijk om het verzorgde programma ook met ‘eigen invullening’ 
aan te vullen. Graag maken wij het programma op maat.  

• Duur: 1 dagdeel*  

 

 

 

 

 
Naast evenementen is het ook mogelijk om de store te huren voor een 
presentatie en rondleiding. Een expert vanuit Q&A verzorgt een 
presentatie en een rondleiding door Store of the Future voor maximaal 
30 personen. Hierin wordt inzicht gegeven in de toepassingen van de 
technologie en worden onderzoeken en resultaten toegelicht.  
• Duur: 1,5 uur 

 

 
In Store of the Future is het ook mogelijk om te vergaderen. Hiervoor is 
een afzonderlijke ruimte, voor maximaal 8 personen, beschikbaar. 
Daarnaast is het mogelijk om te vergaderen in de presentatieruimte, die 
ruimte biedt voor circa 30 personen.  

• Duur: 1 – 2 dagdelen*  

Evenement, rondleiding of vergadering in  
Store of the Future?  

 
Neem contact met ons op:  

+31 (0) 33 245 46 37 of info@storeofthefuture.nl  

? 

Evenement in Store of the Future: € 70,- p.p.* 

* Bovenstaande prijs is inclusief: presentatie, rondleiding en exclusief 21% btw. 

Presentatie en rondleiding  € 50,- p.p.* 

* Bovenstaande prijs is inclusief: presentatie, rondleiding en exclusief 21% btw. 

Een dagdeel: € 500,-* / Hele dag: € 750,-*  

* Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% btw. 



Tijdens uw bezoek aan Store of the Future biedt Q&A de mogelijkheid om de catering, in samenwerking met brasserie the Wing,  
te verzorgen. Onderstaand een overzicht van mogelijke opties. Uitbreiding van arrangementen is mogelijk in overleg.  

Koffiearrangement € 7,50 p.p. 

In dit arrangement is twee maal koffie of thee met koek inbegrepen. 

Luncharrangement € 12,50 p.p. 

In dit arrangement is uitgegaan van drie broodjes p.p. met daarbij een drankje. 

Borrelarrangement € 15,- p.p. 

In dit arrangement is uitgegaan van een aantal borrelhapjes p.p. met daarbij een drankje. 

Heeft u vragen over de catering?  

 
Neem contact met ons op:  

+31 (0) 33 245 46 37 of info@storeofthefuture.nl  

? 



SERVICES 

VASTGOED 

OVERHEID 

RETAIL 
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Store of the Future is te bereiken via: 

+31 (0) 33 245 46 37 of info@storeofthefuture.nl.  

 

Parkeren 

Er is mogelijkheid tot gratis parkeren op locatie.  

Evelijn Vissers 
evissers@qanda.nl 

Store of the Future is gevestigd  
op de derde etage van het  
Gemini-gebouw 
 
Printerweg 22, 3821 AD 
Amersfoort 

Ank van der Zalm 
avanderzalm@qanda.nl 

Sabina Erftemeijer  
serftemeijer@qanda.nl 


