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MUJI websiteInhoudsopgave
Goede dingen

De Store Locator is wel een handige tool op de website van MUJI. Het 
is een handige tool, omdat je zo makkelijk een MUJI winkel bij jou in de 
buurt kan vinden.

De zoekbutton is altijd handig op een web-
site, zo kan je gemakkelijk dingen vinden op 
de website. Ook zijn de logo’s bij de catego-
rieën wel handig. Deze zorgen voor minder 
verwarring over wat een categorie betekent 
als je bijv. als Nederlander er iets wilt bestel-
len en je kan niet heel goed Engels lezen.

Verbeterpunten

De website voor UK, Frankrijk (Europa), USA (Noord-Amerika) en Japan (Azië) ver-
schillen van design. Dit is een beetje vreemd en het voelt daardoor ook aan of het 
verschillende sites zijn, wat verwarring kan brengen. Dit geldt ook voor de webwinkel 
van deze drie regio’s (Europa, Noord-Amerika en Azië).

Veelte veel buttons, bijna heel de 
pagina bestaat uit buttons.

De categorieën aan de linkerkant kunnen ook 
samen worden gevoegd, zoals ‘notebooks’ en 
‘office accessories’.

pag 1.                 Voorzijde
pag 2.                 Inhoudsopgave
pag 3.                 MUJI website
pag 4 en 5.         Verslag Keulen
pag 6.                 Interactiviteit instore MUJI
pag 7.                 Concurrentie van MUJI is de HEMA
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pag 11.               Moodboard MUJI
pag 12 en 13.     Flowchard MUJI website
pag 14.               Conclusie onderzoek
pag 15.               Bronnen
pag 16.               Achterzijde 
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MUJI 
Toen we de LEGO store in Keulen hadden gehad gingen we door naar het gene waar we eigenlijk voor naar Keulen 
waren gegaan. We gingen namelijk eindelijk naar de MUJI winkel. De MUJI winkel was vrij klein, wat ik niet had ver-
wacht, het bestond overigens wel uit twee verdiepingen. In de winkel viel het me op dat het duurder was dan dat ik 
had verwacht. De winkel zag er van binnen heel orientaal uit, dit kwam waarschijnlijk door het gebruik van hout en de 
kleuren rood, zwart en wit die vaak voor kwamen in het interieur van de winkel. De winkel had ook gelijk een orientale 
sfeer omdat er geurkaarsen aan stonden dichtbij de deur, deze kaarsen verspreidde een Japanse geur in de winkel. De 
winkel was ook heel erg open en dit geeft ook een Japanse sfeer in de winkel. Op de buitenkant van de winkel kon je 
zes keer het logo van MUJI zien, dit vond ik wel erg overdreven. De etelage van de winkel bestond uit paspoppen met 
kleding van MUJI aan en advertenties.   

De mensen die deze winkel binnen liepen verschilde heel erg van doelgroep. Er liepen niet zo heel veel mensen de 
winkel in. De persoon die in die winkel werkten waren gewoon normale mensen. Een klant blijft denk ik gemiddeld 20 
minuten in deze winkel. Ik denk dat een klant ongeveer 15 euro in de winkel uit zou geven, maar dit is natuurlijk moeilijk 
te zeggen verwegen het feit dat er ook bedden te koop zijn. MUJI is opzoek naar werknemers die helder en enthousi-
ast zijn. Ook hebben ze mensen in dienst met een verstandelijke bepreking. 

Het materiaal dat je in de winkel veel ziet is RAW materiaal. RAW materialen zijn natuurlijke materialen. In de winkel 
wordt vooral gebruik gemaakt van licht bruin hout. Het viel me ook op dat de stoffen die voor bijvoorbeeld de kleding 
werden gebruikt bestond uit natuurlijke materialen. Het plafond van de winkel was helemaal wit geverfd op de rode 
elementen na, dit vond ik wel opvallend. In de winkel was er geen logo te zijn bij de kassa wat ik eigenlijk wel had ver-
wacht en ook had ik verwacht dat het meer producten had. In de winkel was er geen interactiviteit te zien. Het kleurge-
bruik in de winkel was gelijk aan het kleurgebruik op hun website. De afbeeldingen op de advertenties buiten stonden 
ook op de website van MUJI.

Verslag Keulen
Manufactum
Wanneer we aan kwamen in Keulen gingen we als eerst naar de Manufactum winkel. Toen ik die winkel in kwam had ik 
gelijk het idee dat die winkel alleen maar voor gepensioneerde bestond, de artikelen waren namelijk heel erg duur en van 
goede kwaliteit en de artikelen waren ouderwets. Je kreeg het gevoel dat als je daar iets zou kopen dat het dan ook hele 
goede kwaliteit was en dat je het tot je dood zou hebben. Het personeel van deze winkel droeg ouderwetse kledij, er liep 
zelfs een vrouw rond bij het personeel met een soort van Amishe kleding. In deze winkel ging het eigenlijk vooral om de 
beleving, vooral voor ons want de spullen die ze hadden waren veelste duur. 

Museum für Angewandte Kunst
Toen we weg gingen bij Manufactum liepen we naar het Museum für Angewandte Kunst. Dit museumbezoek bestond 
uit het bekijken van een gallerij met verschillende kunststukken. Deze kunststukken hadden iets te maken met Retro 
producten, zoals bijv. een oude Apple computer. In dit museum was ook een tentoonstelling van tijdschriften, dus die 
wat meer gericht was op media vormgeving, maar helaas konden we niet naar binnen bij deze tentoonstelling omdat 
deze extra geld kostte. In de begin hal van dit museum hingen tablets waarbij je een 360 graden zicht had, dit vond ik 
wel spectaculair in dit museum.    

LEGO store
Na het bezoeken van het Museum für Angewandte Kunst gingen we naar de LEGO store. Toen ik de LEGO store in liep 
kreeg ik gelijk t gevoel dat ik de LEGO store in Legoland in liep. De LEGO store was voornamelijk geel. In de LEGO store 
stond Woody (de cowboy van Toy Story) ter grote van een mens en opgebouwd uit alleen maar LEGO blokjes. In deze 
winkel had je ook plek om zelf met LEGO te spelen en dingen te bouwen wat je normaal niet hebt in een winkel waar je 
LEGO kan kopen. In de winkel hing een groot scherm waar je een LEGO doos voor kon houden en de inhoud van die 
doos zag je dan op het scherm tot leven komen. 
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Concurrentie van MUJI is de HEMA
HEMA is een Nederlandse keten van warenhuizen. Er zijn vooral vestigingen in Nederland, maar ook in België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje en sinds juni 
2014 in Engeland. Het was tot juli 2007 onderdeel van Maxeda (waar ook Vroom & Dreesmann, Praxis en De Bijenkorf onder vie-len), maar werd verkocht aan de Britse 
investeringsmaatschappij Lion Capital. Het warenhuis ken-merkt zich door het aanbod van producten voor dagelijks gebruik en een assortiment dat vrijwel geheel 
speciaal voor HEMA geproduceerd is. De HEMA is goedkoop en kwalitatief goed. De HEMA verkoopt geen producten van andere merken en verkoopt dus alleen eigen 
merk producten. 

De HEMA is een grote concurrent van MUJI als MUJI naar Nederland zou komen. HEMA en MUJI zijn namelijk beide grote warenhuis ketens, alleen zijn de warenhui-
zen van MUJI wat kleiner ten opzichte van de warenhuizen van de HEMA. Beide ketens verkopen producten voor dagelijks ge-bruik en bijv. eten waardoor ze dus een 
assortiment hebben dat heel speciaal is.

Interactiviteit instore MUJI
Tijdens mijn bezoek aan de MUJI winkel in Keulen viel mij op dat er geen interactiviteit in de winkel van MUJI aanwezig was. Dit vind ik jammer want interacti-
viteit zorgt ervoor dat je meer in contact komt met de winkel en misschien het winkel bezoek als leuker ervaart. 

Display 
In de winkel van MUJI zou misschien een scherm kunnen hangen waarop je opzoek kan gaan naar producten van MUJI, die ze natuurlijk in de winkel hebben. 
Sommige kleding van MUJI is namelijk heel klein verpakt en is dus onduidelijk hoe het eruit ziet, natuurlijk staat het wel op een afbeelding hoe het eruit ziet 
maar dit is eigenlijk veelste klein wat dus verwarring kan brengen over hoe dit product zou staan. Daarom wil ik dus een display scherm in de winkel van MUJI 
hebben waarop je afbeeldingen kan zoeken van alle kleding in de winkel, die modelen aan hebben. Op die manier kan je dus zien hoe het staat. 
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Wat is de opdracht?

De opdracht is om een nieuwe kleine website te ontwerpen voor MUJI. Deze website moet je ontwerpen vanuit de 
‘no-design design’ uitganspunten van MUJI. Deze website moet interactieve pagina’s hebben waarin aanbiedingen 
zichtbaar zijn, nieuwe collecties moeten opvallen en waarin het online bestellen van een product mogelijk is.

Wat is de doelgroep voor deze opdracht?

De doelgroep van deze opdracht zijn de bezoekers van de MUJI website. De personen die deze website bezoeken is 
eigenlijk iedereen. MUJI heeft niet een bepaalde doelgroep die ook hun winkels bezoeken. Het zijn gewoon mensen die 
opzoek zijn naar iets dat goed voor het milieu is en van goede kwaliteit is, vooral goede kwaliteit. De prijzen verschillen 
erg per product, maar over het algemeen zijn het lage prijzen.

Wat is het doel van de website?

De bezoeker over te halen om te kopen in de webshop of in een filiaal bij hun in de buurt. De website kan ook dienen als 
een catalogus. Ook is het doel van de website om informatie te geven over MUJI.

Wat moet er op de website staan?

Alle producten van MUJI, de specificaties van de producten, contact, verschillende categorieën producten, verschillen-
de talen, aanbiedingen, wat informatie over MUJI, filialen, FAQ en een zoek button.

Wat is MUJI?

MUJI is een Japanse winkel met verschillende producten zoals kleding, meubilair etc. MUJI is een bedrijf dat prijzen 
weggeeft aan merken die een ‘no-brand’ zijn. Een ‘no-brand’ is een merk dat geen kenmerken wil hebben. MUJI is het 
grootste ‘no-brand’ bedrijf ter wereld. 

Wat is de belofte van MUJI?

MUJI belooft dat ze een ‘no brand’ zijn en niet pronken met hun naam. Het is een merkloos merk. 

Wat zijn de klanten van MUJI?

Iedere persoon kan klant zij van MUJI. MUJI is internationaal, dus de klanten verschillen van nationaliteit. 

Wat is de visie van MUJI?

De visie van MUJI is dat ze een bedrijf blijven die wereldwijd verkoopt en een fijn leven biedt voor de klanten. 

Wat is de missie van MUJI?

De missie van MUJI is gericht te blijven op het vormgeven van een simpele, elegante en comfortabele levensstijl met 
redelijke prijzen voor de klanten.  

Huisstijl en kleuren van MUJI?

De huisstijl van MUJI zou je kunnen omschrijven als orientaal. De kleuren die MUJI gebruikt zijn : r ood (bordeaux), wit 
en zwart. 

Wat voor vormen gebruikt MUJI?

MUJI maakt gebruik van geometrische vormen in hun ontwerpen, voornamelijk maken ze gebruik van het vierkant en 
de rechthoek. De ontwerpen van hun producten zijn over het algemeen meer organisch.

Welk lettertype gebruikt MUJI?

MUJI gebruikt ‘MS Paint Helvetica’ voor het logo. Dit lettertype hebben ze gekozen omdat het makkelijk leesbaar is en 
overzichtelijk is. Dit lettertype lijkt op het lettertype dat je kan vinden op verkeersborden.

Het logo van MUJI?

Het logo bestaat uit de naam van MUJI en daar onder MUJI in het Japans geschreven. Deze 2 namen zijn in het wit en 
vaak met een bordeaux rode achtergrond. De naam MUJI is ontstaan uit de naam Mujirushi Ryõhin. Mujirushi Ryõhin 
betekent letterlijk ‘geen merk, kwaliteit producten’.

Sociale media?

Op de sociale media van MUJI worden er vooral producten aan de markt gebracht en op Instagram en Facebook had-
den ze een tekenwedstrijd gestart. MUJI zit op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. 

De website van MUJI?

MUJI heeft een website die vooral bedoeld is voor het verkopen van spullen in de webwinkel. De webwinkel heeft een 
oudere vormgeving dan de rest van de website wat best wel apart is. 

Hoe is MUJI ontstaan?

Eerst was er een supermarkt in Japan die ook andere producten dan etenswaren wilde verkopen, deze supermarkt 
heet The Seiyu. Het merk wat andere producten verkocht heette Mujirushi (no-brand) Ryōhin (quality goods). In 1983 
opende de eerste echte MUJI winkel. In 1985 begon het op een succes te lijken en werden er al snel in 1986 fabrieken 
gebouwd en in 1987 gingen ze wereldwijd. In 1989 werd Ryohin Keikaku Ltd de baas van MUJI. In 1991 opende de 
eerste winkel buiten Japan in London. Toen ze in 2001 al enorm groot waren brachten ze samen met Nissan een auto 
uit genaamd de Muji Car 1000 en deze auto werd alleen verkocht in marbel wit. In 1999 kreeg MUJI pas de naam MUJI.   

Desk research
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Van wat voor soort materialen maakt MUJI gebruik?

MUJI gebruikt de meeste bruikbare RAW materialen. Die goedkoop en van goede kwaliteit zijn. RAW materialen zijn 
materialen die uit mineralen zijn ontstaan en uit de natuur komen, bijv. olie, katoen, kool, biomassa, etc.

Wat voor producten verkoopt MUJI?

Opslag, fornuizen, keuken en dineren, huis accessoires, foto lijstjes, gezondheid en verzorging, huidverzorging, werk 
accessoires, vul accessoires, textiele, notieboekjes, pennen en potloden, reizen, elektronica, mode accessoires, knutsel-
len en spellen.    

Wat doet MUJI aan de verpakkingen?

Op de verpakking staat alleen de naam van het product, de prijs en de functie. De verpakking ziet er open uit en is zo 
goedkoop mogelijk en zo duurzaam mogelijk, meestal in het wit of doorzichtig. 

Wat voor personeel zoekt MUJI?

Ze zijn opzoek naar mensen die iets kunnen betekenen voor hun winkel. 

Wat voor personeel werkt erbij MUJI?

Er werken verschillende leeftijdscategorieën bij MUJI, ook werken er mensen met een verstandelijke beperking bij MUJI. 

Moodboard MUJI
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De flowchard van de website van MUJI is veelste breed. Dit komt omdat ze op de Homepage heel veel buttons hebben. En deze buttons gaan vaak naar een pagina waar 
een andere button ook naartoe gaat. Dit is natuurlijk niet handig. 

De flowchard van het re-design van de website is wat minder breed en bevat minder buttons op de eerste laag en is natuurlijk veel meer geordend. 

Flowchard MUJI website

Flowchard re-design website MUJI
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BRONNENConclusie onderzoek
MUJI is een winkelketen die begonnen is in Japan en zich nu over de hele wereld verspreidt. Omdat MUJI afkomstig is uit Japan heeft MUJI veel Japanse sfeer ele-
menten in hun design. Het gebruik van hout hoort bijvoorbeeld bij de Japanse sfeer element, ook de openheid en het gebruik van de kleuren wit en rood hoort bij 
Japan. MUJI maakt gebruik van RAW materialen, dit zijn materialen die in de natuur voor komen. Doordat ze RAW materialen gebruiken in hun producten worden hun 
producten ook wat duurder dan producten van andere winkels. De producten van MUJI zijn ook van goede kwaliteit. De kleuren die MUJI gebruikt zijn wit (#ffffff), rood 
(#7f161d) en zwart (#000000). De producten worden op de site zonder model getoond en in advertenties niet. Mijn ontwertpen zullen gebasseerd zijn op al de boven-
staande genoemde uitgangspunten van MUJI.

http://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec=16&Sub=67 
http://www.muji.de/de/store/ 
http://www.muji.us/store/apparel.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Muji#No-brand_brand 
http://mujiproject.blogspot.nl/2013/11/muji-retail-network-muji-has-3.html 
http://alexegoodmanblog.blogspot.nl/2010/10/good-bad-and-boring.html 
https://www.facebook.com/muji/ 
https://www.instagram.com/mujiusa/ 
https://twitter.com/ukmuji
https://www.youtube.com/user/MUJIglobal
http://www.slideshare.net/nicotangara/muji-brand-presentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_material
https://www.glassdoor.nl/job-listing/sales-assistant-mw-muji-deutschland-JV_KO0,18_KE19,35.htm?jl=1967632012

Natuurlijk heb ik in mijn onderzoek bronnen gebruikt, vooral bij de desk research. Hier onder 
alle bronnen die ik heb gebruikt.
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