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NIEUWSBRIEF

Inflorist.ru, het marketingkanaal van Distance Marketing in 
Oost Europa is nu enige tijd operationeel. Daarom zijn 
verschillende Cash & Carries benaderd om het project te 
evalueren. Wat vinden zij van de in-shop communicatie via 
beeldschermen en hoe beïnvloed het hun verkopen? Hieronder 
de belangrijkste conclusies uit de evaluatie. 

De eigenaren van de Cash & Carries waren positief over 
inflorist.ru. Zij vinden het waardevol dat verkrijgbare producten 
via de beeldschermen direct onder de aandacht worden 
gebracht van winkelende bloemisten.
Zij vinden dat de presentatie op het scherm er verzorgd uitziet 
en dat dit de verkopen van de getoonde producten positief 
beïnvloedt. Er wordt duidelijk vaker naar deze producten 
gevraagd. Ook geven verkopers aan zich meer in de getoonde 
producten te verdiepen, omdat zij vragen van bloemisten willen 
kunnen beantwoorden. 
Het is ook merkbaar dat bloemisten ideeën opdoen naar 
aanleiding van de arrangementen op de schermen.

Bevestiging van de kweker:
Rendement van marketing en promotie is vaak moeilijk te meten. Toch zijn veel kwekers positief over hun 
ervaring met inflorist.ru. Een mooi voorbeeld is een kweker die van een Russische importeur te horen kreeg dat 
hij tegenwoordig alleen nog zijn bloemen koopt, omdat klanten er door de presentatie in de groothandel naar 
vragen. 

Steeds meer locaties:
Het aantal importlocaties waar de beeldschermen van inflorist.ru hangen is nog steeds groeiende. Zo is onlangs 
o.a. de groothandel Starlight (in Moskou) aan de lijst met locaties toegevoegd. Steeds meer exporteurs zien het 
belang van Inflorist.ru als nieuw medium in en brengen het actief bij klanten onder de aandacht.

Uw promotiemateriaal naar Oost Europa:
Distance Marketing gaat regelmatig bij importeurs in Oost Europa op bezoek. Met alle plezier nemen wij 
promotiemateriaal van onze klanten mee om producten nog eens persoonlijk onder de aandacht te brengen. 
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Robbin Meulemans.

Tip: blijf verrassend!
Om voldoende aandacht op uw product of merk te blijven vestigen, is het belangrijk om bloemisten te blijven 
verrassen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door regelmatig uw presentatie aan te passen. Voor vrijblijvend advies 
kunt u contact opnemen met Robbin Meulemans.

Foto van een Cash and Carry in Novosibirsk

“Er wordt vaker gevraagd naar de 
getoonde producten en merken”
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