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De personal shopper

VOOR WIE
GEEN TIJD
HEEFT

De meest gemaakte fout bij cadeaus
uitzoeken is… uit onzekerheid kopen
wat u zelf leuk vindt ! De oplossing ?
Huur een personal shopper in.
Geen tijd is de meest voorkomende reden
om een personal shopper in te schakelen.
Vooral mannen met een druk beroepsleven
doen om die reden beroep op personal
shoppers om een cadeau voor hun vrouw of
kinderen te laten uitzoeken. De tweede
reden om de personal shopper te bellen :
het plezier met een shopexpert op pad te
zijn. Vrouwen maken er graag een bijzonder
namiddagje shoppen van, met objectief stijlen geschenkadvies op maat. Vaak huurt een
groepje vrouwen een personal shopper in
– omdat ze allemaal een nieuwe outfit
zoeken voor de feestperiode, bijvoorbeeld.
“Veel mensen die gaan kerstshoppen,
kennen het aanbod niet goed”, zegt
personal shopper Linda van Waesberge.
“Waar je die bijzondere feestjurk kunt
vinden, welke boekwinkel het ideale cadeau
heeft voor je man, waar je de delicatessen
vindt waar je tante echt blij mee zal zijn…
Van chocolade tot kunst, ik weet waar je
moet zijn.”
“Iemand goed kennen is nog geen garantie
om een goed cadeau te kiezen”, weet van
Waesberge. “Je moet het shoppingaanbod
goed kennen én je goed kunnen inleven in
de ander. Ik heb ook al een fout cadeau
gekregen, van iemand die me al jaren goed
kent. Het ging om een blikken doos. Ik heb
namelijk een collectie blikken dozen, maar
de doos die ik kreeg… paste totaal niet bij
mijn smaak.” Of het nu voor uw partner is
waar u al jaren lief en leed mee deelt, of
het puberend neefje die u eigenlijk
nauwelijks kent : een personal shopper
zorgt dat op elke (geschenk)doos het juiste
dekseltje past.

“Iemand goed
kennen is nog
geen garantie om
een goed cadeau
te kiezen.”
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De reizende shopper

VOOR WIE
VAN CITYTRIPS
HOUDT

De populairste stad om te gaan kerstshoppen ?
Dat is Londen, op de voet gevolgd door Keulen.
Londen verrast elk jaar met onconventionele kerstversiering.
Laat u verrassen door de rock’n rollspirit van ‘a real British
Christmas’. Het aansteken van de kerstverlichting in Londen,
dat de start van het kerstshopseizoen inluidt, wordt altijd
vergezeld van een concert door een popster. Shoppen in
Londen begint bij windowshoppen, want de etalages van
Selfridges, Harrods en Harvey Nichols zijn een spektakel op
zich. Naast Oxford Street, Regent Street en Carnaby Street,
de heilige drievuldigheid van winkelstraten, signaleren we
op de Cromwell Road de winkel van het Victoria & Albert
Museum, een inside adresje voor hippe cadeaus. De solden
beginnen in Londen trouwens al op 26 december.
Als u van shoppen tussen glühwein en gepofte kastanjes
houdt, moet u in Keulen zijn. Wilt u graag alternatief
shoppen in boetieks of designwinkels, dan kunt u best naar
het Belgisches Viertel, een buurt die net buiten het oude
centrum ligt. In de Limburger, Brüsseler en Antwerpener
Strasse vindt u design- en kledingswinkels, maar ook leuke
interieurdecoratie. Mis zeker Madame MiamMiam niet, een
kunstenares die bijzondere cupcakes, petitfours en andere
originele kerstgebakjes maakt, van engeltjes met blote billen
tot varkens met vleugels.
Nog een tip voor een originele citytrip, niet ver : Maastricht.
Onder de noemer Magisch Maastricht loopt er tijdens de
donkerste dagen van het jaar een lichtroute door de stad, die
u meteen ook door de belangrijkste winkelstraten leidt. Zelfs
in kerken kunt u er shoppen : in Polare, verkozen tot de
mooiste boekhandel ter wereld, snuistert u door een enorm
aanbod van mooie geschenkboeken onder de gotische
bogen van een eeuwenoude dominicanerkerk. Hallelujah !

