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Importeur aan het woord:
“ Mijn naam is Arjan van der Meij. Samen met mijn Russische partner hebben wij een groothandel 
in Sint Petersburg en sinds kort nog enkele afhaalpunten in de Noord-West Regio van Rusland. 

Onze klanten zijn voornamelijk de winkeliers in Petersburg en de Leningradski regio, maar ook 
beleveren wij klanten in de Oeral en in Siberië. 

Enkele jaren geleden was er niets voor de Russische bloemist, waar men informatie van nieuwe 
variëteiten en bestaande variëteiten kon inwinnen. De behoefte aan nieuwe soorten is zeer groot 
bij de Russische bloemist. Tot op heden kwam er alleen eens in de week een FloraHolland Primeur 
email, maar dat was alles. Dit was en is zeker niet voldoende. 

Nu heeft Distance Marketing dit gat opgevuld met de directe communicatie middels 
televisieschermen boordevol informatie en een mooie presentatie van verschillende soorten 
bloemen en planten. 

De schermen hangen bij de kassa, zodat als men even moet wachten, men alle tijd heeft om dit te 
bekijken. En de klant is minder ongeduldig, want zij doen nieuwe ideeën op. Voor mij werkt het 
ook goed, want je ziet en hoort dat de klanten navraag doen, naar wat zij zien op het scherm. Wij 
en onze klanten zijn blij dat Distance Marketing dit gat heeft opgevuld met een zeer goede en 
informatieve presentatie over wat klanten in Nederland kunnen bestellen.”

Arjan van er Meij - Mede eigenaar van Cash and Carry Talea, St. Petersburg

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Importeur uit St. Petersburg vertelt zijn ervaringen met “in-store marketing”
- Digitale rondleiding door groothandel in Moskou
- Exporteurs brengen “in-store marketing” actief onder de aandacht blij klanten
- Marktontwikkelingen Rusland
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Digitale rondleiding door groothandel in Moskou:
Wilt u weleens zien hoe een groothandel in Moskou eruit ziet, en waar de televisieschermen van 
Distance Marketing zoal hangen. Sinds kort heeft een Russische groothandel zijn website vernieuwt en 
kunt u hier een digitale rondleiding door de groothandel maken. Ook kunt u hier zien hoe zij hier gebruik 
maken van “in-store marketing” van Distance Marketing. Klikt u hiervoor op de volgende link: http://
starlight.ru/panorams/index.html 

Exporteurs brengen “in-store marketing” actief onder de aandacht blij klanten:
Het aantal groothandels met “in-store marketing” blijft groeien. Enerzijds komen er vragen direct vanuit 
Rusland, maar daarnaast gaan ook exporteurs het steeds actiever aanbieden bij hun klanten. Zij zien dat 
het ook in hun belang is. Zo is het recentelijk actief aangeboden in de Baltische staten, maar zijn er ook 
weer nieuwe grote Cash and Carries bij Distance Marketing aangesloten uit: Moskou, Yaroslav’l en St. 
Petersburg.

Zie hieronder een quote van een exporteur en van de directie van de Dutch Flower Group:

“Wij vinden goede informatievoorziening in de groothandels erg waardevol. "In store 
marketing" middels televisieschermen sluit hier goed op aan. Zo zien de klanten op 
naam van de kweker wat een mooie bloemen en planten zij allemaal bij onze 
exportbedrijven kunnen bestellen. Deze nieuwe ontwikkeling geeft de kwekers de kans 
om zich echt te onderscheiden en is een "win-win situatie" voor de gehele keten.
 
Marco Vermeulen (Divisiedirecteur groothandel Bloemen Dutch Flower Group)

"Mooi om te zien hoe Distance Marketing de brug slaat tussen productie en de 
eindklant. Op deze manier gaat er geen informatie verloren en alle ketenpartijen die 
waarde toevoegen hebben hier baat bij, ook wij als exporteur”
 
Arnold Koek (Algemeen Directeur Premier &Blenheim International)

Marktontwikkelingen Rusland:
Het zal u niet ontgaan zijn dat de vraag vanuit Rusland in het eerste kwartaal aanzienlijk meer was als 
vorig jaar. Exporteurs gaven tijdens mijn bezoeken aan dat zij Russische klanten hebben die tot op 
heden 50% meer hebben gekocht als vorig jaar. Officiële exportcijfers van het HBAG geven aan dat de 
omvang van de bloemen- en plantenexport over het 1e kwartaal van dit jaar 43% is gestegen. Dit soort 
positieve berichten geven wel aan hoeveel potentie de Russische markt in zicht heeft.

Verder zijn er ontwikkelingen gaande om Rusland lid te maken van de WTO (World Trade Organization). 
Men verwacht dat dit ook een positieve impuls zal geven aan de export, vanwege import tarief 
verlaging, minder import formaliteiten en transparante douane procedures. WTO verwacht dat dit veel 
kansen zal bieden voor Nederlandse exporteurs.

Met vriendelijke groet,

Robbin Meulemans,

 

E-mail	 : info@distance-marketing.nl
Tel.	 : +31 6 42 53 44 67
Internet	: www.distance-marketing.nl
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