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Van 11 tot 13 april wordt in de Oekraïense hoofdstad Kiev de jaarlijkse beurs Flowers & HorTech 
georganiseerd. Op deze beurs komen groothandelaren uit de diverse grote steden van de Oekraïne om 
de ontwikkelingen op het gebied van bloemen en planten te volgen. 

Distance Marketing zou gezamenlijk met de klanten hier ook een stand willen presenteren. Deze 
promotie sluit mooi aan op de “in-store marketing”, waarbij de producten in de groothandels onder de 
aandacht worden gebracht. Op de beurs kunnen de bezoekers de producten zo nog eens live bij elkaar 
bekijken. 

Alle sterke merken onder 1 dak op de beurs, dat is het idee!!
Net zoals de klanten van Distance Marketing op de website www.inflorist.ru gepromoot worden in alle 
Oost-Europese cash and carries, willen we dit nu ook gaan doen op de interessante Oost-Europese 
beurzen. Oost-Europa vraagt om kwalitatief hoogwaardige producten. Daarom werkt Distance 
Marketing samen met kwekers van kwaliteitsproducten van verschillende gewassen. Nu is het idee om 
met deze sterke merknamen bij elkaar in een stand een presentatie neer te zetten voor bloemisten en 
groothandelaren. Door deze sterke namen bij elkaar én de grote diversiteit aan producten moet de 
stand extra aantrekkingskracht krijgen. De boodschap aan de beursbezoekers zal dan ook zijn: Hier 
staat de top van de Nederlandse sierteelt bij elkaar en dit kunt u allemaal via uw huidige leverancier 
bestellen.

Locatie van de stand:
Distance Marketing heeft een eilandstand weten te bemachtigen met dus rondom een gangpad waar 
de bezoekers om de stand heen kunnen lopen. Op de beurs wordt een demonstratie voor bloemisten 
gegeven, dit trekt uiteraard bloemisten aan. Onze stand ligt tegen het bloemistendemonstratie-area 
aan.

fotos van de boemistendemonstratie

http://www.inflorist.ru
http://www.inflorist.ru
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Exportcijfers naar Ukraine:
De Oekraïense markt is weer erg aan het groeien, dit kun je concluderen aan de laatst gepubliceerde 
exportcijfers. Want in januari 2012 is er een exportgroei naar de Oekraïne van 77% (bloemen) en 
26% (planten). Dit waar normaal gesproken in Europa een groei van boven de 10% zelden voorkomt.
Bron: HBAG

Deelname:
U kunt met uw bedrijf een bepaalde oppervlakte reserveren van het totale paviljoen. Dan zorgt 
Distance Marketing dat uw bedrijf en product netjes op de beurs gepresenteerd zullen staan. De 
stand zal worden aangekleed door een top-arrangeur zodat alles er netjes uit zal komen te zien.
Distance Marketing zal zorgen voor standbemanning, als u uw “Unique Selling Points” aan ons 
doorgeeft, zullen wij deze aan de bezoekers doorgeven. Zodat zij zullen weten waarom zij juist naar 
uw product moeten vragen. Uiteraard is er ook plaats voor uw eigen promotiemateriaal. De ruimte is 
1,5 meter diep en u kunt zelf aangeven hoeveel arrangementen u zou willen plaatsten en aan de 
hand hiervan worden de kosten bepaald.

Doordat u al een beperkte oppervlakte kunt reserveren, kunt u voor een relatief goedkope prijs op 
deze beurs vertegenwoordigd zijn.

Deelname is al mogelijk vanaf= € 950,- 

Wat krijgt u hiervoor:
- 2 arrangementen presenteren inclusief naamkaartjes
- Uw logo zal duidelijk op de achterwand achter uw product gepresenteerd worden
- Het benodigde decormateriaal voor een mooie presentatie (tafel/podium of sokkel)
- Alle producten worden door een arrangeur netjes opgemaakt en neergezet
- Standbemanning
- Benodigde bijmaterialen (vazen, bladgroen of ander bij materiaal om mooie arrangementen te 

maken)
- Transportkosten
- Advertentie in de beurs catalogus
- Standbemanning (+vertaalsters)
- Registratie kosten voor de beurs
- Sub-exhibitor fee
* Beurs zal doorgaan mits er voldoende aanmeldingen zijn.

Op deze manier hoopt Distance Marketing beursdeelname voor de klanten 
laagdrempelig te maken zodat u uw bedrijf en product kunt 
presenteren op de beurs in Kiev.

Mocht u geïnteresseerd zijn, laat dit dan a.u.b. weten via mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Robbin Meulemans

Tel: +31 6 42 53 44 67
www.distance-marketing.nl

http://www.distance-marketing.nl
http://www.distance-marketing.nl

