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TROTSE PROMOTOR VAN BLOEMEN
EN PLANTEN IN EUROPA

WIJ ZIJN
BLOEMENBUREAU
HOLLAND

Bloemen en planten voortdurend top of mind houden bij de consument, dat is waar we bij Bloemenbureau
Holland elke dag enthousiast aan werken. We zorgen ervoor dat consumenten geïnspireerd raken én blijven
om bloemen en planten te kopen.

INSPIREREN, INFORMEREN EN ACTIVEREN
We zijn actief in de kernlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daar bereiken
we consumenten met opvallende communicatie met bloemen en planten in de hoofdrol.
Via massa-mediale publiekscampagnes, PR-acties, shopper activaties en inspirerende content via social
media en op onze eigen sites Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwatplantendoen.nl komt de consument onze
boodschap voortdurend en op verschillende manieren tegen. Zo zorgen we er samen met de sector voor dat
bloemen en planten onderwerp van gesprek blijven.

EEN HECHT, GEDREVEN EN INTERNATIONAAL TEAM
Bloemenbureau Holland is een onafhankelijke stichting met als opdracht bloemen en planten voortdurend
onder de aandacht te houden bij de Europese consument. De organisatie wordt gefinancierd door kwekers
die lid zijn van Royal FloraHolland in binnen- en buitenland en door handelsbedrijven die klant zijn bij
Royal FloraHolland.
Op dit moment bestaat ons enthousiaste team uit 20 creatieve marketingcommunicatiespecialisten,
countrymanagers en ondersteunende professionals. Drie daarvan vertegenwoordigen ons in het buitenland.
Eén in Londen, één in Parijs en één in Essen. Samen zorgen we ervoor dat bloemen- en planten een vaste plek
hoog op de consumentenagenda krijgen. Een doel waar we aan werken met plezier, ambitie en door goede
samenwerking met onze stakeholders.
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OVER
SHOPPER
ACTIVATIES
WE VERLEIDEN CONSUMENTEN NAAR
EN OP DE WINKELVLOER OM AANKOOP
TE STIMULEREN
Shopper activatie. Wat is dat nu eigenlijk? Met shopper activaties
verleiden we met gerichte promotie de consument om naar de
winkel te gaan en daar bloemen en/of planten te kopen. Dit doen
we met goede samenwerkingen, slimme ideeën en het bieden van
toegevoegde waarde. De resultaten meten we aan de hand van
vooraf gestelde doelstellingen.

IN RELATIE MET CAMPAGNES EN CONTENT

TOEGEVOEGDE WAARDE BIEDEN

We ontwikkelen rake communicatiecampagnes en content die
consumenten het positieve effect van bloemen en planten laten
ervaren. Onze shopper activaties zijn een afgeleide hiervan. Zo is
onze boodschap aanwezig in alle fasen van het aankoopproces:
van oriëntatie vóór het winkelen, de gang naar de winkel,
het aanzetten tot aankoop op de winkelvloer en het stimuleren
tot herhaalaankoop. Zo is de cirkel rond.

Shopper activaties ontwikkelen we meestal voor een specifiek
verkoopkanaal. Denk aan een bloemist, tuincentrum, webshop of
supermarkt. We richten ons op een hele categorie, bijvoorbeeld
op kamerplanten, of een specifiek product, zoals orchideeën. We
bieden geen korting, maar altijd meerwaarde. Dit doen we door
acties als: “Koop nu bloemen/planten en krijg…” of “Maak
kans op ….”. Door dit aanbod tijdelijk beschikbaar te maken
stimuleren we consumenten bovendien om snel te handelen.

LAAT JE INSPIREREN DOOR
ONZE CASES VAN 2019!

6

7

CASES 2019
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CASE 1

ZET DE LENTE OP TAFEL
NEDERLANDSE BLOEMISTEN
Met de tulp haal je het voorjaar in huis! In samenwerking met
magazine delicious. en tv-kok Yvette van Boven creëerden we
een shopper activatie waarin de tulp centraal staat. Deze shopper
activatie is onderdeel van het groeiplatform Celebrate Seasons.

10

11

COMMUNICATIEMIDDELEN

CASE 1

NAAR DE WINKEL

IN DE WINKEL

Editorial van tien pagina’s in magazine delicious. over
lentebloemen en één advertentie over de winactie
Social media posts naar de store locator voor de
dichtstbijzijnde deelnemende bloemist

POS materiaal

NA HET WINKELEN
Op de actiepagina op Mooiwatbloemendoen.nl
kan de consument de actiecode invoeren en
direct zien of hij/zij heeft gewonnen

ZET DE LENTE OP TAFEL – NEDERLANDSE BLOEMISTEN
MET DE TULP HAAL JE HET VOORJAAR IN HUIS

Winkels

400 bloemisten in Nederland

Actieperiode

19 januari t/m 7 februari 2019

Activatieaanbod

Koop een boeket tulpen en maak kans op een kookworkshop van tv-kok Yvette van Boven

Doel

Direct na de Nationale Tulpendag traffic naar bloemist genereren en het stimuleren van aankoop van tulpen,
al vroeg in het tulpenseizoen

Resultaten & highlights

Totaal ingevoerde wincodes: 3.117
8,9% van de geproduceerde codes is op de site ingevoerd. Bij soortgelijke acties is dit gemiddeld 3,5%
Bereik social media posts: 516.000
Bereik delicious. pagina’s: 474.000
Verschillende posts via social media van Yvette van Boven met kwalitatief bereik van 40.000

Belangrijkste leerpunten

De rol van de bloemist is cruciaal, zij kunnen op het verkooppunt het verschil maken. Bekijken hoe we de bloemist
nog beter kunnen laten deelnemen aan de shopper activatie.

delicious. SAMEN MET MOOIWATBLOEMENDOEN.NL

delicious. SAMEN MET MOOIWATBLOEMENDOEN.NL

Een luchtig, fris idee, deze
elegante panna cotta met subtiele
bloemensmaak, versierd met rozen-,
lavendel- en anjerblaadjes

WIN EEN WORKSHOP

lentekoken met Yvet te!

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
Samen met Yvette van Boven de lente op tafel zetten… wie wil dat niet? Grijp nu je kans!
Koop een boeket tulpen en wie weet ben jij een van de winnaars van een lente-kookworkshop.
Tafel voor 10
Yvette van Boven… wie kent haar niet? Yvette maakt voor
delicious. al járen fantastische recepten. Deze lente-workshop
gaat zij ook onvergetelijk maken. 10 geluksvogels gaan samen
met Yvette koken, met prachtige verse ingrediënten. Tulpen
zijn de rode draad, op het bord en als tafelgarnering.

Zo doe je mee!
Meedoen is heel simpel. Van 21 januari t/m 7 februari 2019
krijg je bij aankoop van een boeket tulpen bij de deelnemende
bloemisten een boeketkaartje met een unieke code. Vul op
MOOIWATBLOEMENDOEN.NL deze code in en wie weet
win jij een workshop voor 2 personen met Yvette van Boven.
Kijk op MOOIWATBLOEMENDOEN.NL/LENTEOPTAFEL
voor de actievoorwaarden en deelnemende bloemisten.

Panna cotta met rozen en honeycomb
Yvette: ‘Wie nog nooit honeycomb maakte,
moet dat echt eens proberen. Zeker van bloemenhoning is hij verslavend. Samen met de good old
panna cotta is dit een gerechtje dat ik met zekere
regelmaat als dessert serveer. Een echt romig
bloemenboeketje, wie wil dat nu niet?’

MOOIWATBLOEMENDOEN.NL verwent je met inspirerende bloementrends, winacties, allerlei bloemen- en DIY-tips.
delicious. 109
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CASE 2

(K)ANJERBOEKET
NEDERLANDSE BLOEMISTEN
Soms kan je wel wat extra hulp gebruiken. Dan kan een klein
(of groot) gebaar van iemand anders een wereld van verschil
maken. Je ouders die elke week op de kindjes passen of een
vriendin die ongevraagd eten komt brengen. Anjers zijn, met
hun vrolijk gekleurde kopjes, het perfecte bedankje voor iemand
die jou heeft geholpen. Deze shopper activatie is onderdeel van
het groeiplatform Connecting Friends en vond plaats tijdens de
Vrijwilligersweken van NLdoet.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Social media advertentie met directe verwijzing
naar de dichtstbijzijnde deelnemende bloemist
Vouchers uitgegeven aan NLdoet deelnemers

CASE 2
IN DE WINKEL

NA HET WINKELEN

POS materiaal

Op de actiepagina op Mooiwatbloemendoen.nl
kande consument de actiecode invoeren en direct
zien of hij/zij heeft gewonnen

(K)ANJERBOEKET – NEDERLANDSE BLOEMISTEN
BEDANK JE KANJER MET EEN (K)ANJERBOEKET

Winkels

149 bloemisten in Nederland

Actieperiode

6 t/m 23 maart 2019

Activatieaanbod

Koop een (k)anjerboeket van minimaal €14,95 en maak kans op een wellness verwendag voor 2 personen

Doel

Verkoop van anjers verhogen bij de Nederlandse bloemist

Resultaten & highlights

200.000 NLdoet deelnemers kregen een voucher voor een (k)anjerboeket in hun goodie bag
Ruim 6.000 deelnemers hebben met deze voucher de actiepagina bezocht
Bereik Mooiwatbloemendoen.nl: 700.000
Bereik online advertenties: gemiddeld 9.638 per bloemist

BEDANK JE KANJER
MET DIT (K)ANJERBOEKET

W IN

AG

EEN WELLNESS VERWEND
VOOR 2 PERSONEN
T.W.V. €100

Van de 3.200 uitgegeven vouchers zijn er 307 actiecodes online ingevoerd op Mooiwatbloemendoen.nl
Dit is 9.6% (bij soortgelijke acties is dit gemiddeld 3,5%)
Belangrijkste leerpunten

Bedankt
vrijwilliger!

Het valt niet mee de bloemist te activeren voor een productpromotie met een product dat zij niet standaard
in het assortiment hebben. Van de circa 1.000 aangeschreven bloemisten hebben zich er 149 aangemeld.

JIJ BENT
MIJN
(K)ANJER!

25%

Bloemenbureau Holland in samenwerking met

korting op een (K)anjerboeket

Vrijwilligers zijn kanjers! Daarom verdien jij een
mooie bos bloemen. Tegen inlevering van deze voucher
ontvang je 25% korting* bij aankoop van een
(K)anjerboeket, bij één van de deelnemende bloemisten.

ANJER KWEKERS

* De korting geldt op de aankoop van 1 (K)anjerboeket naar keuze. Deze voucher is geldig t/m
30 april 2019. Maximaal 1 voucher per klant. Deze voucher kan worden ingeleverd bij één van
de deelnemende bloemisten. Kijk voor de deelnemende bloemisten, actievoorwaarden en
aanvullende informatie op www.mooiwatbloemendoen.nl/kanjer.

Kanjerac

tie boeket

kaartje.ind

d 1
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CASE 3

APÉROFLEURS
FRANSE BLOEMISTEN

Geef kleur aan je borrel met ApéroFleurs! Deze shopper
activatie is onderdeel van de internationale publiekscampagne
We Need More Flowers. Hierin geven we meer aandacht aan
alles wat belangrijk is: meer vriendschap, meer liefde… En als
bloemen zo’n positief effect hebben op mensen, dan hebben we
daar veel meer van nodig. Deze shopper activatie is onderdeel
van het groeiplatform Connecting Friends.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Online campagnevideo
Social media posts naar de store locator voor
de dichtstbijzijnde deelnemende bloemist

CASE 3
IN DE WINKEL

NA HET WINKELEN

POS materialen: toonbankdisplay,
inclusief glazen voor mini-boeketjes

Op de actiepagina op Lajoiedesfleurs.fr kan de consument de
actiecode invoeren en direct zien of hij/zij heeft gewonnen

DONNEZ DES COULEURS
À VOS APÉROS

APÉROFLEURS – FRANSE BLOEMISTEN
GEEF KLEUR AAN JE BORREL

Winkels

400 bloemisten in Frankrijk

Actieperiode

13 juni t/m 4 juli 2019

Activatieaanbod

Koop een ApéroFleurs boeket en maak kans op een volledig verzorgde apéro (borrel) pakket voor thuis,

GAGNEZ

ter waarde van €500

UNE BOX APÉRO
EXCLUSIVE
(D’UNE VALEUR DE 500 €)
AVEC L’ACHAT D’UN
MINI-BOUQUET

Bloemenbureau Holland in samenwerking met

Doel

Middels een laagdrempelig concept de Franse doelgroep verleiden om voor informele gelegenheden (vaker)
een boeket bloemen te kopen

Resultaten & highlights

Aantal geregistreerde wincodes na 3 weken: 1.000

BLOOM

59% van de 400 ondervraagden vindt het aanbod apéro pakket t.w.v. €500 (erg) aantrekkelijk

PARTNER

Bereik video: 1,3 miljoen

Offre valable jusqu’au 4 juillet 2019.
Voir informations en conditions de l’offre
sur lajoiedesfleurs.fr/aperofleursgagnez

AALSMEER

Bereik to-store advertentie: ruim 2,4 miljoen

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Jongere consumenten (18–34) hebben het meest deelgenomen aan ApéroFleurs
(18–24: 21%, en 25–34: 14%)
Belangrijkste leerpunten

Lastig om door de keten heen de bloemisten goed en volledig te informeren en echt actief betrokken
te krijgen bij de shopper activatie.
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CASE 4

DE GROENE BINNENKOMERS
GROENRIJK & GRS TUINCENTRA
Met groene binnenkomers bij je voordeur maak je een
niet-te-missen eerste indruk. In samenwerking met GroenRijk
en pottenfabrikant elho creëerden we een activerende en
inspirerende activatie. Deze shopper activatie is onderdeel
van het groeiplatform Celebrate Seasons.

22

23

COMMUNICATIEMIDDELEN

CASE 4

NAAR DE WINKEL
Radiocommercials op NPO2 en Q-music
Social media posts naar de store locator voor
het dichtstbijzijnde deelnemende tuincentrum

IN DE WINKEL
Website GroenRijk.nl
Social media posts van GroenRijk
Social media posts van lokale tuincentra
Digitale folders via AlleFolders.nl

Pos materialen: beachflags, banners,
posters, banieren en beurtbalkjes

DE GROENE BINNENKOMERS –
GROENRIJK & GRS TUINCENTRA
VERLENG DE ZOMER MET GROENE BINNENKOMERS

Winkels

30 tuincentra in Nederland

Actieperiode

2 t/m 27 september 2019

Activatieaanbod

Krijg een elho pot cadeau bij aankoop van €20 aan buitenplanten

Doel

Besteedbaar bedrag aan buitenplanten verhogen in een relatief rustigere periode

Resultaten & highlights

Bereik radiocommercial: 3,5 miljoen
Inspirerende presentaties op de winkelvloer
Coalitie met 5 partijen, waaronder hardware leverancier elho

Belangrijkste leerpunt

Betere afstemming individuele tuincentra met betrekking tot inkoop van de actie-pot.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 5

BEDANKT PLANT
NEDERLANDSE BLOEMISTEN
In de internationale publiekscampagne ‘Bedankt Plant’ bedanken
we planten voor alles wat ze voor ons doen. Deze shopper
activatie is onderdeel van ons groeiplatform Health & Wellbeing.
De te winnen prijzen zorgen ervoor, net als planten dat doen,
dat je je nóg lekkerder voelt!
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Online advertenties naar de store locator
voor de dichtstbijzijnde deelnemende winkel
Nieuwsbrief van Mooiwatplantendoen.nl

CASE 5
IN DE WINKEL
POS materialen
Air So Pure plantendisplay

NA HET WINKELEN
Op de actiepagina op Mooiwatplantendoen.nl kan de consument
de actiecode invoeren en direct zien of hij/zij heeft gewonnen

BEDANKT PLANT –
NEDERLANDSE BLOEMISTEN
BEDANKT PLANT VOOR HET ZUIVEREN VAN LUCHT, LICHAAM EN GEEST

Winkels

400 bloemisten in Nederland

Actieperiode

1 t/m 20 oktober 2019

Activatieaanbod

Maak kans op een detoxkuur van Sapje of een Air So Pure plant met pot,

Bloemenbureau Holland in samenwerking met

bij aankoop van €20 aan Air So Pure planten
Doel
Resultaten & highlights

Het aankoopbedrag van Air So Pure planten verhogen bij de Nederlandse bloemist
Bereik online advertenties: ruim 400.000
Van de 8.800 uitgegeven vouchers, zijn er 838 actiecodes online ingevoerd op Mooiwatplantendoen.nl
Dit is 9,5% (bij soortgelijke acties is dit gemiddeld 3,5%)
We hebben een storecheck gedaan waarbij 122 bloemisten zijn bezocht. Resultaten:
>> 82% van de winkels doet actief mee aan de actie en geeft de voucher weg
>> 55% heeft Air So Pure planten in de winkel staan

Belangrijkste leerpunt

Bloemisten geven aan deze actie extra interessant te vinden omdat ze in verhouding meer bloemen dan
planten te verkopen. Met deze actie willen ze de plantenverkoop stimuleren. (bron: storecheck)
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CASE 6

BEDANKT PLANT
ALBERT HEIJN

Bedankt Plant, dat je mijn huis omtovert tot tropisch paradijs.
Deze shopper activatie is onderdeel van de internationale
publiekscampagne ‘Bedankt Plant’ waarin we planten bedanken
voor wat ze allemaal voor ons doen. Ze maken ons relaxter,
ze brengen de natuur dichterbij en ze maken van ons huis een
thuis. In de campagne zetten we de orchidee in de spotlight.
Deze shopper activatie is onderdeel van het groeiplatform
Health & Wellbeing.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Insert in Allerhande
Social media posts naar de store locator voor
de dichtstbijzijnde deelnemende supermarkt

CASE 6
IN DE WINKEL
Actiecommunicatie voor Albert Heijn trolley:
poster, trolley-rand en trolley-‘hoed’
Orchidee met pot en bedrukte hoes

BEDANKT PLANT – ALBERT HEIJN
BEDANKT PLANT DAT JE MIJN HUIS OMTOVERT TOT TROPISCH PARADIJS

Winkels

720 Albert Heijn winkels door heel Nederland

Actieperiode

7 t/m 20 oktober 2019

Activatieaanbod

Bij aankoop van een orchidee krijg je een pot cadeau

Doel

Verkoop en omzet orchideeën verhogen en luxere orchideeën toevoegen aan het assortiment van Albert Heijn

Resultaten & highlights

GEZIEN IN DE
ALLERHANDE

NU MET
POT CADEVAAN U
BIJ AANKOOP *
EEN ORCHIDEE

Verspreid als insert in Allerhande magazine, met een oplage van 2 miljoen
Een inspirerende en activerende plug-and-play winkelpresentatie
De omzetdoelen zijn ruimschoots behaald

Belangrijkste leerpunt

De Bonusaanbieding legde aandacht op de prijs ten koste van de aandacht op de giveaway.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
* Deze actie loopt in week 41, van 7 t/m 13 oktober 2019,
zolang de voorraad strekt.
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CASE 7

DANKE PFLANZEN
REWE

Bedankt Plant, dat je van mijn huis een thuis maakt!
Deze shopper activatie is onderdeel van de internationale
publiekscampagne ‘Bedankt Plant’ waarin we planten bedanken
voor wat ze allemaal voor ons doen. In de campagne zetten we
de orchidee in de spotlight. Deze shopper activatie is onderdeel
van het groeiplatform Health & Wellbeing.

36

37

COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Huis-aan-huis folder Rewe
Actiepagina en social media advertentie op Pflanzenfreude.de

CASE 7
IN DE WINKEL
Display materiaal

DANKE PFLANZEN – REWE
ONTVANG EEN ORCHIDEE CONDITIONER CADEAU

Winkels

2.500 supermarkten in Duitsland

Actieperiode

11 t/m 16 november 2019

Activatieaanbod

Krijg orchidee-conditioner cadeau bij aankoop van een orchidee

Doel

Een opvallende winkelpresentatie voor orchideeën creeën, de consument verleiden met een aantrekkelijke incentive

Resultaten & highlights

100% beschikbaarheid op winkelvloer (bron: storecheck)
Aanbod in 20 miljoen folders (to-store)
Bereik van 900.000 via social media advertenties binnen Rewe doelgroep
Plug-and-play winkelpresentatie

Belangrijkste leerpunt

Zichtbaarheid incentive bij het product kon beter.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met

38

39

CASE 8

MERCI LES PLANTES
E. LECLERC

Bedankt Plant, dat je van mijn huis een thuis maakt!
Deze shopper activatie is onderdeel van de internationale
publiekscampagne ‘Bedankt Plant’ waarin we planten bedanken
voor wat ze allemaal voor ons doen. In de campagne zetten we
de orchidee in de spotlight. Deze shopper activatie is onderdeel
van het groeiplatform Health & Wellbeing.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Huis-aan-huis folder E. Leclerc
Actiepagina op Maplantemonbonheur.fr

CASE 8
IN DE WINKEL
Display materiaal

MERCI LES PLANTES – E. LECLERC
ONTVANG EEN ORCHIDEE CONDITIONER CADEAU
Winkels

650 hypermarches/supermarkten in Frankrijk

Actieperiode

2 t/m 15 december 2019

Activatieaanbod

Krijg orchidee-conditioner cadeau bij aankoop van een orchidee

Doel

Een opvallende winkelpresentatie voor orchideeën creeën, de consument verleiden met een aantrekkelijke incentive

Resultaten & highlights

100% beschikbaarheid op winkelvloer (bron: storecheck)
Kant-en-klare winkelpresentatie op wieltjes met opvallende actiecommunicatie

Belangrijkste leerpunt

Meer gebruikmaken van eigen communicatiemiddelen E. Leclerc.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 9

BLOEMENAGENDA
AMARYLLIS

FLEUROP BLOEMISTEN NEDERLAND
De amaryllis geeft kleur aan de feestdagen! De geliefde, rode
bloemenster brengt een feestelijk gevoel in de vaas. En in huis.
Deze shopper activatie is onderdeel van de Bloemenagenda,
waarin we elke maand een andere bloem in de spotlight zetten.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Artikel en social media post met link naar
de Fleurop Amaryllis bestelpagina
Editorial van 6 pagina’s in magazine Vogue Living over
Kerst en bloemen en een advertentie over de winactie

CASE 9
IN DE WINKEL
POS materialen: poster, counter display en actievouchers

NA HET WINKELEN
Op de actiepagina van Fleurop kan de consument de
actiecode invoeren om kans te maken op de prijs

BLOEMENAGENDA AMARYLLIS –
FLEUROP BLOEMISTEN NEDERLAND
ZORG VOOR ECHT SPRANKELENDE FEESTDAGEN MET EEN AMARYLLIS BOEKET
Winkels

Fleurop.nl en Fleurop bloemisten

Actieperiode

2 t/m 31 december 2019

Activatieaanbod

Koop een amaryllis actieboeket bij Fleurop en maak kans op 1 van de 100 luxe design vazen en

Bloemenbureau Holland in samenwerking met

een boeket ter waarde van €80
Doel
Resultaten & highlights

De Amaryllis in de schijnwerpers zetten, als dé december bloem en 25% uplift in sales creëren bij Fleurop
Mooie samenwerking met Vogue Living waarbij amaryllis een grote rol speelde in een 6-pagina editorial
Shopper activatie advertentie in dezelfde editie van Vogue Living waarin het amaryllis aanbod werd
gecommuniceerd bij Fleurop
Vanuit een Mooiwatbloemendoen.nl social media advertentie stuurden we direct verkeer naar de Fleurop
amaryllis bestelpagina
Bereik Vogue Living: 50.000
Aantal verkochte amaryllis boeketten op Fleurop.nl: 4673
Doelstelling was: ≥ 3000 amaryllis-boeketten

Belangrijkste leerpunt

De te winnen vaas kwam in fotografie niet zo sterk naar voren. Voor een consument was het wat lastig te zien
hoe de te winnen vaas er daadwerkelijk uit ziet.
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SAMENWERKEN
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SAMEN ONTWIKKELEN
KWEKERS, HANDELSBEDRIJVEN
EN VERKOOPPUNTEN
Een shopper activatie bedenken we samen met onze betalende
stakeholders: kwekers, handelsbedrijven en verkooppunten.
Na de opstart nodigen we ook andere partijen van harte uit om
zich aan te sluiten. Denk daarbij aan bedrijven en organisaties
in de sierteeltsector maar ook buiten de branche. Zo brengen
we gezamenlijk consumenten in verleiding om vaker en
meer bloemen en planten te kopen, voor een redelijke prijs.
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SAMEN ONTWIKKELEN,
SAMEN BETALEN
Van de partners verwachten we een significante bijdrage, omdat zij
uiteindelijk het meest van de activatie profiteren. Bloemenbureau
Holland vult het complete shopper activatie budget aan met een
derde deel vanuit het generiek bij elkaar gebrachte budget.
Dit budget is door alle kwekers en klanten (zoals handelaren) van
Royal FloraHolland bij elkaar gebracht, met als doel aandacht voor
bloemen en planten te genereren. Onze betalende stakeholders zijn
daarom ook onze eerste gesprekspartner bij het opzetten van een
shopper activatie project.

SAMEN GROEIEN MET GEFUNDEERDE
DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN
Bij ieder project worden vooraf gezamenlijke specifieke doelstellingen
afgestemd en de daarbij behorende meetinstrumenten. Achteraf
worden onder andere de verkoopresultaten en het mediabereik
geëvalueerd om te zien of de doelstellingen zijn behaald.
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COMMUNICATIEKALENDER 2020–2021
SAMENWERKEN OP HET JUISTE MOMENT
De piekmomenten van onze internationale mediacampagnes, voor zowel bloemen als planten, zijn voor de komende twee jaar ingedeeld. Door op deze mediacampagnes
aan te haken met shopper activatie, profiteren we optimaal van de mediadruk op dat moment en kunnen we hierop meeliften. Van mindset, naar koopset!

DE BLOEMEN
WE HEBBEN COLLECTIE
MEER LIEFDE VOORJAAR
NODIG (VANAF 2021)
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= HEALTH & WELLBEING

PLANTEN

= INTERIOR
= CELEBRATE SEASONS
= ALWAYS ON
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CONTACT
MEER WETEN?
Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor en voorwaarden
van samenwerking op het gebied van shopper activatie?
Neem dan contact op met Ivo van Orden, Manager Activatie
of met Simone Dussine, Country Manager Nederland.

IVO VAN ORDEN
MANAGER ACTIVATIE
+31 (0) 6 51 10 70 12
I.VAN.ORDEN@BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL
SIMONE DUSSINE
COUNTRY MANAGER NEDERLAND
+31 (0) 6 10 05 48 86
S.DUSSINE@BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL
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