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Afgelopen week is Distance Marketing weer met een groep kwekers naar Moskou 
afgereisd om hier te bekijken hoe de Internationale Vrouwendag eraan toe gaat.

De extreme drukte op deze dag is niet uit te leggen. Dit kunt u alleen maar begrijpen 
door het zelf te zien. Bekijk hierom onderstaande youtube filmpjes die op vrouwendag 
zijn gemaakt. 

Hoe ziet vrouwendag eruit op straat:
http://www.youtube.com/watch?v=HzrFTwdJyA8

Hoe ziet de metro eruit op vrouwendag:
http://www.youtube.com/watch?v=yy9flCPeXPQ 

Onderstaand vind u een fotoreportage van het vrouwendag marktbezoek.

Op Schiphol was een zaal in de Business Lounge afgehuurd. Hier hield Distance Marketing een 
presentatie over de kenmerken, wensen en behoeften van de Russische markt.

http://www.youtube.com/watch?v=HzrFTwdJyA8
http://www.youtube.com/watch?v=HzrFTwdJyA8
http://www.youtube.com/watch?v=yy9flCPeXPQ
http://www.youtube.com/watch?v=yy9flCPeXPQ
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Een van de groothandels waar Distance Marketing mee samenwerkt. Op de 
achtergrond ziet u dat de mensen in de rij staan om de bloemen te kopen.

Boeketten in alle vormen en kleuren. Alle soorten en maten zijn hier te koop.
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Excursie van een groothandelaar door het bedrijf, hij legt uit waar behoefte aan is, hoe 
zij te werk gaan en dat ze door geheel Rusland leveren. 
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Korte quotes van medereizigers:

Mak Breeding (Arie Alders):
“Interessant om eens te zien hoe de lelies gepresenteerd staan. Wij hebben voor ons zelf wel 
een aantal leerpunten kunnen trekken hoe we de presentatie van onze lelies kunnen 
verbeteren”.

Concorde Orchids (Ad van Marrewijk):
“De trip is van begin tot eind erg professioneel begeleid, dit begon al met de presentatie in de 
Business Lounge op Schiphol. Hiernaast was het positief dat de groep zo divers was, we 
hebben veel van elkaar geleerd. We hebben allerlei soorten winkels gezien, dit was erg 
interessant. Hierdoor is het resultaat van dit bezoek dat onze kennis weer is verbreed”.

HvS Orchids (Harry van Schie):
“Ik ben erg blij dat ik heb deelgenomen aan deze studiereis, we hebben veel gezien, het was 
indrukwekkend om te zien hoe het er daar aan toe gaat. Ik heb interessante informatie 
verkregen, en daarnaast was het ook reuze gezellig”

SV.co (Jelle Strijbis):
“Het was een super reis! Top! naast alles wat we gezien en geleerd hebben van de Russische 
markt hebben we ook van elkaar veel geleerd. Dus ik vind het “plus, plus, plus”

R.van WInden Strelitzia (Richard van Winden):
“Leuk om te zien hoe de Russische markt zich ontwikkeld, het was erg leerzaam om dit eens 
met zo’n groep te gaan bekijken, ik heb genoten, het was erg indrukkend”.

Lionplant (Hans van Leeuwen):
“Doordat we met een hele diverse groep waren (kwekers van verschillende producten) is het 
een hele veelzijdige en leerzame reis geweest”.


