
In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de bezoekcijfers van de website 
InFlorist.ru. Daarnaast wordt er mede gedeeld hoe er gewerkt wordt aan het verhogen van 
het aantal hoogwaardige bezoekers op de website.

http://www.inflorist.ru  -  http://www.in…

www.inflorist.ru  [STANDAARD]
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Taal Bezoeken %  Bezoeken

1. ru 1.534 53,82%

2. nl 1.045 36,67%

3. ru-ru 169 5,93%

4. nl-nl 50 1,75%

5. en-us 28 0,98%

6. en 18 0,63%

7. sk 2 0,07%

8. uk 2 0,07%

9. cs 1 0,04%

10. ja 1 0,04%

volledig  rapport  weergeven

Overzicht

790  mensen  hebben  deze  site  bezocht

Bezoeken:  2.850

Unieke  bezoekers:  790

Paginaweergaves:  5.724

Pagina's/bezoek:  2,01

Gem.  bezoekduur:  00:01:33

Bouncepercentage:  72,81%

%  nieuwe  bezoeken:  25,96%

74,04% Returning  Visitor

2.110  Bezoeken

25,96% New  Visitor

740  Bezoeken

  Bezoeken

29  jul. 5  aug. 12  aug.

100100100

200200200

%  van  bezoeken:  100,00%

Bezoekersoverzicht
22  jul.  2012  -  21  aug.  2012

Hieronder zijn de bezoekersaantallen van de website te zien gedurende 1 maand tijd.

         

NIEUWSBRIEF

Zoals u hier kunt zien is het aantal bezoekers na 8 augustus omhoog gegaan. Dit is de 
datum dat er een manager van Yandex.com (de meest gebruikte zoekmachine in Oost-
Europa) is gestart met het analyseren en verbeteren van de vindbaarheid van de website. 
Tegelijkertijd heeft deze Yandex-manager ook een campagne opgezet waardoor 
InFlorist.ru meer naar voren komt bij bloemen en planten gerelateerde zoekwoorden. Op 
deze zoekmachine komt InFlorist.ru meteen naar voren bij bepaalde relevante 
zoektermen.

Als iemand in Rusland in de Yandex zoekmachine bijvoorbeeld invoert: 
“bestellen bloemen (of planten) uit Nederland” komt InFlorist.ru meteen in 
beeld.



Een weetje over de bezoekers via smartphone:
Wat we hieronder ook meteen kunnen zien is dat 63 van de 2.850 bezoeken met een 
smartphone is geweest.

Zie hieronder op de landkaart in welke regio’s de bezoekers verspreid door Rusland zitten.

In totaal heeft de InFlorist.ru website bezoekers uit bijna 70 regio’s in Rusland. Zie op de 
volgende pagina de top 10 regio’s van bezoekers uit Rusland.
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Top 10 regio’s van bezoekers uit Rusland:

Exporteurspagina:
In totaal hebben 568 bezoekers de afgelopen maand geklikt op de exporteurspagina. 
Er komt ook nog steeds regelmatig mail binnen of wij een exporteur weten waar zij bloemen 
of planten kunnen kopen. Deze worden automatisch naar de website terugverwezen.
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Overige promotie van de website:
- Advertentie in het Russische bloemistenblad Tsvetti 
- Op beurzen en evenementen
- Samenwerking met top arrangeur Araik Galstyan
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In het septembernummer van het 
Russische blad voor bloemen- en 
plantenhandelaren zal de onderstaande 
A4-formaat advertentie komen te staan. 
Dit blad heeft een oplage van 80.000 
stuks en wordt verspreid aan handelaren 
door geheel Rusland. Zie hieronder de 
advertentie

Advertentie in het Russische bloemistenblad Tsvetti:



Promotie op beurzen en evenementen in Moskou:

Hiernaast wordt de InFlorist.ru ook nog gepromoot op de verschillende beurzen en 
evenementen in Moskou:

VVC-beurs georganiseerd door de IPM 29 t/m 31 augustus:
Hier zal een grote bloemen- en plantendemonstratie gegeven worden door de Russische top 
arrangeur Araik Galstyan. Achter het podium hangt een scherm van 3x3 meter. Hierop zal de 
inflorist.ru presentatie die ook in de groothandels wordt afgespeeld draaien. Daarnaast zal 
Araik en de Distance Marketing agente in Moskou op het podium het verhaal achter 
InFlorist.ru uitdragen. 

Zie hier de link naar het promo-flimpje van deze show, hier kun je zien hoe het podium eruit 
komt te zien: http://www.facebook.com/photo.php?v=426633847383033&set=vb.
100001092631674&type=2&theater

Flowers Expo in het Crocus gebouw 10 t/m 13 september:
Distance Marketing staat gezamelijk met 24 kwekers op de beurs in Moskou. Ook hier zullen 
alle mogelijkheden van InFlorist.ru aan de bezoekers gepresenteerd worden.

Expo Flora Russia 5 t/m 7 september:
Wordt bezocht en hier zullen de belanghebbenden ook geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van dit nieuwe medium.

Relatie avond in Moskou voor 100 Russische groothandelaren:
Hier zal ook in een presentatie worden gegeven over de mogelijkheden van “in-store 
marketing” in samenwerking met InFlorist.ru.
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Samenwerking met Araik Galstyan:
Araik Galstyan geeft bloemen- en 
plantenshows door geheel Oost-Europa. 
Hier laat hij zien wat voor top 
arrangementen er allemaal te maken zijn 
voor een groot publiek. Distance 
Marketing levert ook bloemen en planten 
voor zijn shows. In ruil hiervoor promoot 
Araik InFlorist.ru tijdens zijn shows.

Al deze activiteiten zullen ertoe moeten 
leiden dat deze “zoekwebsite voor Oost-
Europese handelaren” zo snel mogelijk 
een begrip wordt in de Oost Europese 
afzetmarkt.

Met vriendelijke groet,

Robbin Meulemans
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