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	 In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Rusland blijft explosief doorgroeien
- Promotie op de winkelvloer blijft ongekend populair bij Oost-Europese handelaren
- Distance Marketing vertegenwoordigt haar klanten tijdens bezoeken in Oost-Europa
- Interessante handelsbezoeken in Moskou met kwekers
- Inspelen op de naderende feestdagen in Oost-Europa

Rusland blijft explosief doorgroeien:
Uit de recentelijk gepubliceerde cijfers van het HBAG blijkt dat de Oost-Europese markt nog steeds de grootste 
stijgende markt is. Tot en met november is er een omzet gerealiseerd van € 712 miljoen, dit betekent een 
toename van 9%. De snelst groeiende Oost-Europese landen zijn de landen die geen deel uitmaken van de 
Europese Unie. Zo groeit de Russische markt het hardst met een plus van 31% tot € 239 miljoen.

Promotie op de winkelvloer blijft ongekend populair bij Oost-Europese handelaren: 
De afgelopen periode is er veel tijd geïnvesteerd in het aansluiten van nieuwe importlocaties. Distance Marketing 
wordt nog regelmatig door Oost-Europese handelsbedrijven benaderd met de vraag of zij ook kunnen worden 
aangesloten. Inmiddels weten dus steeds meer handelaren af van de “promotie op de winkelvloer middels TV-
schermen”. 
Het bereik van de Distance Marketing klanten in Oost-Europa blijft dus nog steeds groeiende. 
De hulp van exporteurs en kwekers die soms een importeur overtuigen helpen hierbij, net zoals de 
acquisitiebezoeken die Distance Marketing zelf uitvoert in Oost-Europa.

Interessante handelsbezoeken in Moskou met kwekers:
De afgelopen maand zijn er 2 handelsbezoeken in Moskou geweest. 
Tijdens deze bezoeken hebben interessante gesprekken plaats 
gevonden tussen kwekers en de Russische eindklant. Het is altijd erg 
leerzaam om als producent te ondervinden hoe de klanten verderop 
in de keten tegen uw product aankijken. Dit kan bevestigen wat nu 
wel en niet goed gaat. En deze gesprekken kunnen u ook helpen met 
het maken van strategische- en teelttechnische keuzes om in te 
kunnen spelen op de wensen van deze afzetmarkt.
Hiernaast is het ook goed om te zien hoe uw internationale 
concurrent het product aanlevert en hoe intensief zij deze markt 
bewerken met o.a. marketingactiviteiten. Want in sommige gevallen 
zijn zij nadrukkelijk aanwezig. Ook in dit geval kunt u hierop inspelen 
om zodoende de internationale strijd op de juiste manier aan te gaan. 

       Het volgende marktbezoek zal in maart plaats gaan vinden.

Distance marketing komt maandelijks in Oost-Europa. Tijdens deze 
handelsbezoeken zal Distance Marketing uiteraard de belangen van haar 
klanten behartigen. Met als doelstelling uiteraard om zoveel mogelijk 
Distance Marketing klanten terug te zien als leverancier van deze 
bedrijven.
Voor het komende jaar staat er weer een interessant reisschema op het 
programma. Naast het bezoeken van de bekende steden wordt onder 
andere het Russische achterland en Kazachstan bezocht. Dit zijn beide 
snel groeiende- en kwalitatief hoogwaardige markten waar nog veel te 
winnen is.

“Uw exclusieve partner voor promotie op 
de Oost-Europese winkelvloer”

Distance Marketing vertegenwoordigt haar klanten tijdens bezoeken in Oost-Europa:
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Inspelen op de naderende feestdagen in Oost-Europa:
Vanaf de Katholieke kerst tot en met de Orthodoxe kerst (7+8 januari) is in Oost-Europa een belangrijke 
vakantietijd. In deze tijd wordt er in principe bijna niet gewerkt. Zo hebben veel eigenaren van 
groothandels aangegeven dat zij pas weer vanaf 10-11 januari beschikbaar zullen zijn. Vanaf deze tijd 
zullen de handelaren zich ook echt actief bezig gaan houden met de voorbereidingen voor de 
Internationale vrouwendag. Dé dag waarop voor sommige bedrijven tot 25% van de jaaromzet 
gerealiseerd wordt. De dag waarop niets fout mag gaan!
U kunt deze handelaren helpen met voorbereiden op deze grote dag door hen te laten zien wat zij voor 
verassende creaties kunnen maken met uw product. 

Tip: U kunt hierop inspelen met de presentatie die in de Cash & Carries wordt afgespeeld op de TV-
schermen. 

Het Russische vakblad “цветы” ofwel “Flowers”
Naast de communicatie op de winkelvloer middels de TV-schermen, is het ook mogelijk om een 
advertentie te zetten in het Russische vakblad “цветы” ofwel “Flowers”. Dit is een andere weg om uw 
product onder de aandacht te brengen van de Russische doelgroep. Dit vakblad heeft een oplage van 
80.000 magazines en wordt door geheel Rusland verspreid. Distance Marketing heeft het agentschap 
hiervoor in Nederland. Mocht u dit ook nog interessant vinden informeer dan even naar de 
mogelijkheden. Mocht u willen adverteren in de februari editie, dan dient u de advertentie aan te leveren 
voor 9 januari.

s rozjdestvom 
i novim godom!
[Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!]

Met Distance 
Marketing haalt 
u er meer uit. 
Ook in 2013!

Wij wensen u !jne feestdagen en 
een gelukkig en succesvol 2013!

Robbin Meulemans

Wij wensen u

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!!

Met vriendelijke groet,

Robbin Meulemans

Klik hier en volg Distance Marketing op Twitter: @flowermarketing 
Tel: +31 6 42 53 44 67
www.distance-marketing.nl
http://www.facebook.com/DistanceMarketing
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