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Steyn: ‘Mode met sfeer en beleving’
En uitnodigend winkelcentrum
door Habi Rijssen

Steyn Eshuis is met zijn 23 jaar één van de jongere ondernemers in de binnenstad van Rijssen. Hij is verantwoordelijk
voor alle marketing van het familiebedrijf Eshuis en Unique
Mode en is bedrijfsleider van één van de winkels. Zijn passie
is - hoe kan het ook anders - mode.
RIJSSEN - Steyn en zijn broer
Quint groeiden op met het bedrijf. “Na schooltijd sorteerde
ik hangertjes en verdiende een
tientje op een morgen.”
Op zijn vijftiende stond hij
daadwerkelijk in de winkel om
na de afronding van de studie commerciële economie in
Windesheim definitief voor
het modebedrijf te kiezen. “Dit
is wat ik doen wil. Veel vrijheid, veel uitdaging; het is elke
dag anders, winkelconcepten
aanpassen, sfeer en beleving
creëren. Dit werk is precies wat
je er zelf van maakt.”
Twee dagen in de week staat
hij zelf in de winkel. “De contacten met klanten, het werken
in teamverband, vernieuwend
bezig zijn: het stimuleert mij
enorm.”
Winkelen is beleven
Wat Steyn betreft heeft winkelen alles te maken met beleven. Zijn generatie is gewend
aan online kopen. “Bij online

kopen ga je voorbij aan de beleving in de fysieke winkels.
Hoe cool is het een product
te kiezen, te voelen, te kijken
hoe het je staat en direct mee
te nemen. Verkopers die het
oprecht leuk vinden je te helpen wanneer je geholpen wilt
worden, die zien wat bij je past
en een goed advies geven, die
vind je niet online. Voor ons is
het heel plezierig als de klant

‘ONLINE KOPEN
GAAT VOORBIJ AAN
BELEVING IN
FYSIEKE WINKELS’
super tevreden met een voor
hem of haar passende combinatie de deur uit gaat.”
Door de mogelijkheid van internet ligt bij de fysieke winkels de lat hoger, stelt Steyn.
Een uitdaging die hij enthousiast en met overtuiging aan
gaat. “Een groot aanbod, dus
veel keuze en vaak activiteiten

Steyn Eshuis: "Hoe cool is het een product te kiezen, te voelen, te kijken hoe het je staat en direct mee te nemen." Foto: Unique Mode.

in de zaak. Maar je kunt nog
zo’n mooie winkel hebben,
het centrum waar je gevestigd
bent moet uitnodigend zijn. In
Rijssen werken we er intensief aan om het winkelcentrum aantrekkelijk te hebben
en te houden, zodat mensen er
graag blijven komen.”

WINKELEN IN RIJSSEN
De leukste winkels vind je in de winkelstraat. Beleef het winkelen in het
gezellige en sfeervol verlichte winkelhart van Rijssen.
“Een compact centrum met een diversiteit aan winkels. Je vindt er beleving, ‘Coolblue’-service en klantgerichtheid”, benadrukt Steyn Eshuis. En er is volop gratis parkeergelegenheid.
www.winkeleninrijssen.nl

