
	  
	  
	  
Mogelijkheid	   Beschrijving	  
Winkel	  Upgraden	   Elke	  winkel	  heeft	  een	  aantal	  mogelijke	  upgrades	  (bijv.	  

airconditioning	  of	  een	  kinderhoek)	  Wanneer	  je	  een	  upgrade	  
realiseert,	  krijgt	  je	  winkel	  een	  extra	  populariteitsster.	  Het	  
duurt	  wel	  één	  of	  twee	  rondes	  voordat	  de	  de	  upgrade	  klaar	  is.	  
De	  extra	  ster	  levert	  vanaf	  dan	  elke	  ronde	  meer	  bezoeker	  (en	  
meer	  omzet..)	  
	  

Reclame	  maken	   Het	  maken	  van	  reclame	  zorgt	  voor	  meer	  klanten	  in	  de	  
winkels.	  Er	  kan	  nog	  voor	  een	  staffelkorting	  worden	  gekozen	  
om	  de	  reclame	  meer	  rondes	  te	  laten	  gelden.	  
	  

Verkoper	   De	  verkoper	  overtuigt	  klanten	  daadwerkelijk	  iets	  te	  kopen.	  
Hoe	  meer	  kwaliteitssterren	  een	  verkoper	  heeft,	  des	  te	  beter	  
doet	  hij	  zijn	  werk.	  De	  verkoper	  kan	  op	  cursus	  worden	  
gestuurd.	  
	  

Marketeer	   De	  marketeer	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  meer	  mensen	  naar	  de	  
winkel	  komen.	  Hoe	  meer	  kwaliteitssterren	  een	  marketeer	  
heeft,	  des	  te	  beter	  doet	  hij	  zijn	  werk.	  Het	  is	  mogelijk	  om	  een	  
markeeer	  verder	  op	  te	  leiden.	  
	  

Administrateur	   De	  administrateur	  is	  nodig	  om	  meer	  dan	  twee	  winkels	  te	  
openen.	  Kosten	  stijgen	  met	  al	  deze	  uitbreidingen.	  

Verkoopprijzen	  instellen	   Voor	  elk	  product	  in	  de	  winkel,	  kan	  de	  verkoopprijs	  worden	  
ingesteld.	  	  Een	  overwogen	  keuze	  bepaalt	  het	  succes..	  
	  

Bankzaken	  regelen	  

	  

Het	  is	  mogelijk	  om	  de	  lening	  (deels)	  af	  te	  lossen.	  Het	  is	  ook	  
mogelijk	  om	  geld	  op	  een	  spaarrekening	  te	  zetten	  of	  eraf	  te	  
halen.	  Geld	  op	  de	  spaarrekening	  levert	  weliswaar	  wat	  rente	  
op	  maar	  kan	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  andere	  
investeringen.	  
	  

Plaza	  Projecten	   Een	  Plaza	  Project	  is	  goed	  voor	  de	  hele	  Plaza,	  denk	  hierbij	  aan	  
een	  parkeergarage	  waar	  klanten	  gratis	  kunnen	  parkeren.	  Als	  
zo	  een	  project	  is	  afgerond,	  komen	  er	  veel	  meer	  klanten	  naar	  
de	  Plaza.	  Maar	  het	  is	  wel	  een	  initiatief	  van	  alle	  winkeliers	  die	  
allemaal	  hun	  steentje	  kunnen	  bijdragen.	  Maak	  een	  keuze	  of	  
je	  hier	  aan	  bijdraagt…	  
	  


