
        

INTERESSANT HANDELSBEZOEK 
AAN DE HOOFDSTAD MOSKOU
VOLGEND BEZOEK: VAN 23 MEI TOT 27 MEI
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Van 2 t/m 6 maart heeft Distance Marketing een marktbezoek aan de Russische hoofdstad 
Moskou georganiseerd. Hier hebben wij met een groep kwekers verschillende 
groothandelscentra bezocht. Het was erg indrukwekkend om te zien hoe de handel hier is. 
bruist en wat de onbegrensde mogelijkheden hier zijn.

De diverse handelaren hebben even tijd gemaakt om ons rond te leiden en te spreken 
over de mogelijkheden die er zijn in deze markt. Meteen werd duidelijk dat deze markt 
hard groeit. Hiernaast werd er uitgelegd hoe er kan worden ingespeeld op de wensen en 
behoeften van deze markt. 

Ook Distance Marketing heeft nog wat theoretische onderwerpen behandeld, zoals:
- Supply chain management (de hele keten werd geanalyseerd, en de veranderingen die 

hierin plaats vinden) en hoe hierop kan worden ingespeeld.
- Marktkennis Rusland
- Ontwikkeingen lokaal en internationaal
- Marketing
- Toekomst visie
- Strategie
Deze combinatie was erg leuk en leerzaam. 

Iedereen was het ermee eens dat er 
momenteel nog veel rendement te behalen 
is door juist buiten de eigen kwekerij het 
bedrijf en product te profileren. Goede 
marketing wordt steeds belangrijker!! 

Wilt u ook graag een keer met eigen ogen zien hoe 
dit eraan toe gaat? 
Dat kan, u kunt mee gaan met het compleet verzorgde 
marktbezoek Moskou dat zal worden georganiseerd 
van 23 tot 27 mei tijdens de week van de laatste 
schooldag. Dit is ook een belangrijke week voor de 
bloemen en planten handel

Doelstelling: het vergroten van inzicht en 
achtergronden van deze markt, om zodoende 
hierop in te kunnen spelen.

kweker spreekt met eindklant 
over zijn product
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Wat wordt voor u geregeld tijdens deze 5-daagse handelsreis:
- Vlucht
- Verblijf
- Aanvragen visum
- Vervoer in Moskou
- Dagprogramma
- Tolk
- Voorbereiding en begeleiding door Distance Marketing

Mocht u meer informatie willen, of zich willen opgeven, laat dit dan z.s.m. weten.

Prijs: € 2.350,-

Vol = vol

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

