


 

‘Van een tijdelijke  
winkel met uw eigen  

inrichting en medewerkers 
tot een volledig  

verzorgde, ingerichte  
en bemande shop.’ Inhoud

 UpNext
    Locaties & Facts
   UpNext Shop
    UpNext Premium
Ontwerp & Inrichting
     Premium opties
  Contact

8
12

14
16

4

10
6

UpNext fashion store in Eggert
Purmerend
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 is een full service PopUp concept dat retailers 
en merken in staat stelt om snel en met flexibele voorwaarden een 
tijdelijke winkel te openen in een van de 11 Nederlandse Wereldhave 
centers.

Van een tijdelijke winkel, door u afgebouwd en ingericht, tot een 
volledig verzorgde, ingerichte en bemande shop. Naast een PopUp 
locatie in de variant Shop of Premium, afhankelijk van het gewenste 
afbouwniveau, biedt UpNext aanvullende services en partners voor 
ontwerp, inrichting, bemanning en marketing van een tijdelijke winkel.

UpNext helpt bij het verkopen van extra voorraden, de introduc-
tie van een nieuw merk, het vermarkten van een collectie of het 
tijdelijk vergroten van uw vloeroppervlak.

Ready to UpNext? 
Ons team staat klaar om uw PopUp tot een succes te maken!

Winkelcentrum Middenwaard, 
Heerhugowaard
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Heerhugowaard 
Middenwaard

Purmerend
Eggert

Hoofddorp
Vier Meren

Nieuwegein
Cityplaza

Leiderdorp
Winkelhof

Capelle a.d. IJssel
de Koperwiek

Dordrecht 
Sterrenburg

Arnhem
Kronenburg

Arnhem
Presikhaaf

Roosendaal
Roselaar

Tilburg
Pieter Vreedeplein

Tilburg
Emmapassage

Locaties 
& Facts11 dominante Wereldhave centers in Nederlandse 

binnensteden 
 
met 350.000 bezoekers per maand (gemiddeld) 
per center

PopUp shops van 50 tot 1.500 m²

beschikbaar voor flexibele verhuur van 1 tot 23 maanden
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UpNext Shop ‘Mercado Emma’  
in Emmapassage, Tilburg

ShopUpNext
UpNext locaties zijn beschikbaar in de varianten Shop en Premium. 

Voor retailers en merken die graag zelf de volledige regie houden over 
concept en inrichting van een tijdelijke winkel is er UpNext Shop.

Een tijdelijke winkelruimte met flexibele voorwaarden, door u zelf af te 
bouwen, in te richten en met uw eigen personeel.

UpNext Shop locaties zijn direct beschikbaar in  
verschillende afmetingen in alle Wereldhave centers.
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Premium
UpNext

Voor retailers en merken op zoek naar een volledig uitgeruste 
tijdelijke winkel is er UpNext Premium. Een full service  
concept waarbij u een complete en turn-key winkel afneemt 
inclusief toonbank en kassa, natuurlijk met ruimte voor uw eigen 
merk en huisstijl.

Met UpNext Premium is het mogelijk om snel en volledig  
verzorgd een tijdelijke winkel te openen.

UpNext Premium ‘COZY mssls’  
in Koningshoek, Maassluis
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tot 
     inrichting

Display  blokken

Display  tafel

Display  tafel

Wandkast

Balie/Kassa

LED doekLED doek

Onze designpartners werken 
al jaren samen met retailers en merken. 
Laat ons weten wat u zoekt en we brengen 
u in contact met de juiste partner om uw PopUp 
te ontwerpen.

Van
 ontwerp…
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Premiumopties
 UpNext  UpNext
 Shop Premium

Winkelruimte  

UpNext contract met flexibele voorwaarden  

Turn-key winkel met vloer en verlichting   

Winkelinrichting met toonbank  

Medewerkers  optioneel 

Kassa/Pin systeem  optioneel

Visual merchandising (advies)  optioneel

Marketing (advies/uitvoering)  optioneel

Kassa/PIN systeem 
Onze partners leveren kassasystemen 
of apps voor verkooppunten, of mobiele 
PIN-kaartlezers.

Medewerkers
Winkelmedewerkers zijn de eerste 
verbinding tussen uw merk en klanten;  
de juiste mensen kunnen uw merk 
echt versterken. Wij werken samen met 
 verschillende kwalitatieve en flexibele 
personeelspartners.

Visual merchandising (advies)
Wij kunnen u helpen bij de presentatie in 
uw winkel of etalage om uw verkoop te 
stimuleren en de identiteit van uw merk te 
versterken.

Marketing (advies/uitvoering)
Onze centers hebben de beschikking 
over verschillende owned , paid en

earned marketingkanalen om een brede 
doelgroep te bereiken.
Ons marketing team werkt graag met u 
samen aan advies of ondersteuning op 
maat.

Maak je PopUp helemaal compleet met 
aanvullende services. Met onze partners 
zijn gunstige prijs en kwaliteitsafspraken 

gemaakt voor UpNext huurders.  
Graag brengen we u in contact!
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Ready to UpNext?
Neem contact op voor alle mogelijkheden.
 
Ons team staat klaar om uw PopUp  
tot een succes te maken!

upnext@wereldhave.com
wereldhave.com/upnext

Contact

Lena Dubois
CEO 

+31 06 42 85 01 26

lena.dubois@wereldhave.com
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Tone of visual
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UpNext 
Full Service PopUp
+31 20 702 78 00
upnext@wereldhave.com


