Ondernemers zien parkeren steeds meer als vorm van gastvrijheid

Parkeren
in de marketingmix
Wie herkent dit niet? Je stapt opgetogen in de auto om te gaan WINKELEN, uit eten te
gaan of met vrienden een bioscoop te bezoeken. Maar je komt gestrest aan omdat het
vinden van een PARKEERPLEK lastig blijkt; en bij je vertrek op weg naar je auto krijg
je een zomerse bui over je heen. De invloed van HET EERSTE EN LAATSTE STUKJE
van je reis blijkt ineens groter dan gedacht en het online shoppen, bestellen van een
pizza en Netflix lijken wel erg aantrekkelijk.
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