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De shop toen het Africamuseum nog
open was
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Benchmark

Gemiddeld spendeerde een bezoeker aan het KMMA 
1,11 euro in de shop.

Van Dyck 1999: 2,80 euro

Art Museums North-America (mediaan): 4,32 USD

Museum Store Association: 2,49 USD
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Wat willen we?
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Een economische activiteit?

Een imago-versterkende ruimte? een brand-builder?

Een plaats voor public relations?

Een afzet van eigen (niet-commerciële) publicaties?

Een afzet van educatieve (neven)producten?



Wat willen we?
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Een economische activiteit?

Dus een profit-center.
- wat zijn de kosten? 

- aankoopkosten
- personeelskosten
- energie & onderhoud?
- huur?

- wat zijn de verwachte inkomsten?
- 1,11 euro voor 200 à 300.000 bezoekers -> 220.000 à 330.000 

euro omzet
- 73% gaat de museumshop in, 20% van de bezoekers koopt 

iets van 1-5 of 8-20 euro -> tussen 20.000 en 800.000 euro 
omzet (Joan Doyle - doyle & associates)

- uitbesteden!?



Wat willen we?
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Een imago-versterkende ruimte? een brand-builder?
Een plaats voor public relations?

Hoeveel mag dit kosten?
- op voorhand een minimum bruto winstmarge 

vastleggen voor heel de shop en je winners betalen 
de imagoversterkende losers

- kan dit middels uitbesteding? afspraken maken over 
wie veto heeft op bepaalde verlies-items



Wat willen we?
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Een afzet van eigen (niet-commerciële) publicaties?
Een afzet van educatieve (neven)producten?

Shop als deel van cost-center publicaties?
- kan dit middels uitbesteding? ja, als er een 

standaard 35-45% commissie (intern) kan verrekend 
worden en de shop-uitbater geen risico hoeft te 
nemen (= geen vaste afname)



Alles tegelijk?
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Slim uitbesteden

- vaste concessievergoeding, eventueel plus deel van de winst of 
omzet

- opwaartse integratie: zo is er ook voor de shopverkoper een 
productie-business aan verbonden (uitgeverijen, 
kunstuitgaves, ... ). Van Dyck & MAS, Mode2001

- geen eisen stellen qua af te nemen hoeveelheden en snel 
kunnen bijbestellen

- forget about ‘nice new projects’ die ‘an offer you can’t refuse’ 
zijn, tenzij je het doet uit imago-, brand- en pr-versterkende 
motieven (dan ken je ook meteen de kostenplaats ervan)



De pertinente vragen van de 
museumshop-consultant
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1. Are visitation levels sufficient - is there enough museum 
traffic to provide sufficient retail traffic?

2. Are visitation demographics conducive to purchasing?
3. Is store size and location conducive to attracting shopper 

activity?
4. Is there competition? If so, who and how do you 

differentiate?
5. Is administration/management committed to the operation?
6. Is there dedicated staff for implementation?
7. What are the specific business challenges?
8. What is the likelihood of success (profitability)?

(Expect a 10% -25% net return for a well run museum store)

(2013) DOYLE + ASSOCIATES MUSEUM & SPECIALTY RETAIL CONSULTANTS
1136 Tasker St, Philadelphia PA 19148 P: 215-829-9449 


