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Feestdagen 2020 – In het hoofd van de shopper
Na een pittig jaar stevenen we nu weer af op de feestdagen. Retailers en shoppers willen graag weten wat ze te wachten staat. Aan de ene 

kant zijn veel mensen onzeker over of ze wel weer de straat op moeten gaan. Maar aan de andere kant willen mensen graag weer winkelen 

nadat ze maandenlang minder hebben uit kunnen geven. Bovendien zoeken ze graag hun heil in het comfort van de feestdagen en traditie. 

Wij hebben al een voorproefje gehad van hoe de zaken er dit jaar uit zullen zien – dit worden de belangrijkste trends:

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

Apparaten

staan in de 

top 3

dingen die 

mensen kopen

Voornemen om online te kopen en 

fysieke winkels te vermijden

• 59% zal deze feestdagen meer

online shoppen door de pandemie

• 10% vermijdt zelfs winkels vanwege

kans op besmetting

Belangrijkste reden om een apparaat 

te kopen

• Besturingssysteem

• Batterijduur

• Gebruiksvriendelijkheid

• Gamen 

Apparaat-

gebruik

80%

De feestdagen zijn dit jaar anders:

• Minder reizen/grote groepen

• Veel mensen gaan er

financieel op achteruit

Mensen kopen apparaten:

• 39% om contact te houden met dierbaren

• 33% om meer te delen

• 33% voor een nieuwe hobby/entertainment

Bron: Adformatie

Bron: Retailtouchpoints



Tips voor shoppers ter voorbereiding op de 
feestdagen

Koop op tijd! De pandemie heeft een grote impact gehad op 
supply chains en productie, dus is de voorraad dit jaar 
beperkt. Heb je je oog op iets specifieks laten vallen? Doe je 
aankoop dan op tijd. 

Feestdagen = aanbiedingen. Gezien de staat waarin de 
wereld zich bevindt, zullen consumenten deze feestdagen 
actief op zoek gaan naar de beste aanbiedingen.

Tastbare cadeautjes zijn hot en technologie staat 
bovenaan de verlanglijstjes. Omdat mensen deze 
feestdagen meer tijd thuis doorbrengen, zijn ze op zoek naar 
fysieke cadeaus, in plaats van ervaringen. Tech staat bovenaan 
de verlanglijstjes ter ondersteuning van werken, leren en in 
contact blijven met dierbaren vanuit huis.  

Meer tips lees je op de What’s In Store-site.

Tips zijn afkomstig van Kelly Solignon, Microsoft Stores

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

https://www.microsoft.com/whatsinstore/2020/10/01/top-10-things-to-keep-in-mind-for-holiday-shopping/


Tech the Halls

Haal de bioscoop in huis. Wist je dat je via de 

Microsoft Store films kan huren? Pak er een bak 

popcorn bij en geniet met het hele gezin van een 

filmavondje. 

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

De feestdagen zullen voor velen anders voelen, maar tech kan helpen er toch een feestje van te maken en laat je 

contact houden met vrienden en familie – ook al ben je even niet samen. 

Hier vind je een aantal tips van Kelly Soligon, GM van Microsoft Stores:

Houd zelfs op afstand contact door te gamen. Een 
spannend potje gamen – samen op de bank of op 
afstand – en met elk apparaat. In de Microsoft Store 
vind je games voor pc, mobiel en consoles!

Creëer wat feestdagenmagie met Office. Wist je 

dat het met de ontwerpfuncties van PowerPoint heel 

makkelijk is om een mooie kerstkaart te maken? 

Drop je creatie in Outlook en stuur eenvoudig een 

feestelijke groet naar al je dierbaren.



Microsoft Store Promise for Holiday

Nu mensen meer dan ooit vanuit huis werken, spelen en contact 
leggen, is tech het perfecte cadeau – ook voor na de feestdagen. 
Je vindt de populairste en beste tech van aankomende 
feestdagen in de Microsoft Store – van laptops tot game-
consoles en accessoires. 

De Microsoft Store Promise helpt onze klanten altijd zonder 
zorgen online te shoppen, en voor de feestdagen hebben we 
nog meer te bieden:

• Gratis verzending

• Langere retourperioden: Doe je aankoop tussen 2 november 
en 31 december 2020 en retourneer tot en met 31 januari 
2021. 

• Onze prijsbelofte: Als je een aankoop doet via de Microsoft 
Store en de prijs daalt in de Store binnen 30 dagen na je 
aankoop, dan krijg je het verschil terug. Op Surface-apparaten 
geldt onze prijsbelofte voor maximaal 60 dagen. Houd 
rekening met uitzonderingen in sommige gevallen.



Surface

Surface Pro X

Surface Pro 7

Surface Book 3
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Surface Laptop 3

Normale prijs vanaf € 899,00

15% korting op Pro 7 i5/8/128GB

20% korting op Pro 7 i5/8/256GB

10% korting op Pro 7 i3/128GB

10% korting op Pro 7 i7s

Veelzijdige 2-in-1 laptop voor werken en gamen op jouw manier, 

winkelen, bankieren, schrijven op het scherm en streamen

Vanaf slechts 770 gram

Snellere multitasking- en verbeterde graphics, met tot 16GB RAM

11.5" x 7.9" x 0.33" (292 mm x 201 mm x 8.5mm)

Solid-state drive (SSD) opties: 128GBm 256GB, 512GB of 1TB

Normale prijs vanaf € 1.149,00

10% korting op Laptop 3 i5/128

15% korting op Laptop 3 i5/256

10% korting op overige Surface Laptop 3
Verbeterde snelheid voor de dagelijkse productiviteit, Microsoft 365, 

het streamen van muziek en shows, winkelen, het schrijven van papers 

en browsen

Tot 11,5 uur levensduur van de batterij

Vanaf slechts 1.265 kg

Surface Laptop 3 13.5"

• 12.1" x 8.8" x 5.7" (308 mm x 223 mm x 14.5 mm)

Surface Laptop 3 15"

• 13.4" x 9.6" x 5.7" (339.5 mm x 244 mm x 14.69 mm)

Verwijderbare solid-state drive (SSD) options: 128GB, 256GB, 512GB, 
1TB

Ultieme mobiliteit voor werken en verbinden zonder kantoor, 

browsen, schetsen op het scherm en streamen van Netflix

Bijna 15 uur batterijduur

Vanaf slechts 774 gram

11.3" x 8.2" x .28'" (287 mm x 208 mm x 7.3 mm)

Verwijderbare solid-state drive (SSD) options: 128GB, 256GB of 512GB

Normale prijs vanaf € 1.149,00

10% korting op Pro X 8/128 & 8/256

Normale prijs vanaf € 1.799,00

10% korting

Next-gen, pro-rang prestaties voor grafisch design, app-ontwikkeling, 

video en social contentcreatie, en de beste meeslepende game-

ervaring op een Surface laptop.

Tot 17,5 uur normaal gebruik van het apparaat

Vanaf 1,5 kg

Surface Laptop Go
Normale prijs vanaf € 629,00

12.4' touchscreen om mee te navigeren, te scrollen en te bladeren 

door documenten en websites

Streamen van programma's en films

Gebruik Microsoft 365 apps en blijf op de hoogte van social media

Vanaf circa 1.110 gram

Levensduur van de batterij gaat de hele dag mee

Surface Go 2
Normale prijs vanaf € 459,00

10.5’ touchscreen, betere resolutie en lange batterijduur ontworpen

om jou en je familie bij te houden

4GB or 8GB RAM

Vanaf slechts 544 gram

Tot 10 uur normal apparaatgebruik



Xbox

Xbox Series XXbox Series S Xbox Game Pass

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

€ 299,99 (Standalone)

Levert next-gen snelheid en prestaties

De kleinste Xbox ooit voor een betaalbare prijs

Ontworpen voor 1440p gaming met 60 frames per 

seconde

Ondersteunt 4K met maximaal 120 frames per 

seconde. 

Gebouwd voor disc-vrij gamen

Snellere laadtijden en meer dynamische werelden

Backward compatibel met 1000s van games

Compatibel met uw Xbox One-accessoires

De snelste en krachtigste Xbox ooit

Een nieuwe balk voor prestaties, snelheid en

compatibiliteit

Echte 4K-gaming, tot 120 frames per seconde

12 Teraflops verwerkingskracht

Maakt een nieuw niveau van visuele trouw en

onderdompeling mogelijk

Backward compatibel met 1000s van games

Compatibel met uw Xbox One-gameaccessoires

€ 499,99 (Standalone) € 12,99/maand. (Ultimate)

€ 9,99/maand. (Pc & console)

Toegang tot meer dan 100 games van hoge kwaliteit 

met nieuwe titels die steeds worden toegevoegd, 

inclusief nieuwe Xbox Game Studio-titels op dezelfde 

dag dat ze worden uitgebracht.

Speel direct op console, PC en Android mobiele 

apparaten vanuit de cloud (Beta)

Geniet van alle voordelen van EA Play, inclusief 

toegang tot meer dan 60 van de grootste en beste 

console- en pc-games van EA, zoals FIFA 20, 

Titanfall2 en Need for Speed Heat - die dit seizoen 

uitkomen zonder extra kosten.



Xbox deals 

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

tot en met 60% korting op 

geselecteerde games

Deal geldt van 18 december t/m 3 

januari

Xbox (Digital) Games



Microsoft Store Deals

Sla deze pagina op: het gehele seizoen vind je de beste 
deals van Microsoft Store op 
https://www.microsoft.com/nl-nl/store/b/sale

Belangrijkste sales om in de gaten te houden: Houd 
tijdens onze top-salesperioden extra aanbiedingen in de 
gaten. Vlak voor deze data voor Nederland sturen we je 
een herinnering. 

• Countdown Sale – 18 December t/m 3 Januari

*Deals verschillen per markt en zijn op basis van verkrijgbaarheid

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

https://www.microsoft.com/nl-nl/store/b/sale


Fijne feestdagen!

Learn more about the Microsoft Store at microsoft.com. 

Neem contact op met 

Frederique Hoppe & Kim van de Steeg, 

Microsoftstores@progresscommunications.eu
+31 (0) 20 363 11 52

voor extra informatie of vragen –

wij staan voor je klaar!

mailto:Microsoftstores@progresscommunications.eu

