3 juli 2012

NIEUWSBRIEF
InFlorist.ru bovenin op de 1e pagina in Google:
Ook in Oost-Europa wordt internet een steeds belangrijker medium om bedrijven en
producten te zoeken. Hiervoor heeft Distance Marketing de website InFlorist.ru opgezet. Op
deze zoekwebsite voor Oost-Europese handelaren zijn de belangrijkste producten voor deze
markt te vinden. Alle kwekers die bij Distance Marketing zijn aangesloten, kunnen hier hun
bedrijf en producten op vertegenwoordigen. En daarnaast worden hier ook de belangrijkste
exporteurs op vermeld die de producten kunnen leveren.
Om als website gevonden te worden spelen zoekmachines een belangrijke rol. Distance
Marketing is hierom al een jaar actief bezig om met InFlorist.ru bovenaan in Google te
komen. Om er zodoende voor te zorgen dat de Distance Marketing klanten ook via deze
weg in de spotlights staan voor Oost-Europese klanten die zoeken naar informatie.
En wij zijn blij om te kunnen melden dat het gelukt is om met deze website bovenaan te
komen in Goolge uit soms wel meer als 900.000 zoekresultaten (zie hieronder).
Bestel bloemen uit Nederland = заказать цветы в голландии

Bestel planten uit Nederland = Заказать растения в голландии

12 juni 2012

NIEUWSBRIEF
Bloemen en planten uit Nederland = цветы и растения из Голландии

Importstop Rusland voor planten uit Nederland?
Er wordt sinds gisteren door nieuwsbronnen gecommuniceerd dat er een importstop in
Rusland is voor planten afkomstig uit Nederland. Uiteraard wordt iedereen nerveus van dit
soort berichten.
Distance Marketing heeft hierom gisteravond meteen een aantal importeurs een mail
gestuurd om te vragen wat er nu werkelijk aan de hand is. Kort daarop ging de telefoon. Zij
zijn verbaast en geschokt over dit bericht en vragen waar dit vandaan komt. In Rusland
weten ze nergens van, en bestellen gewoon door. Daar is niemand geïnformeerd over een
mogelijke importstop. De vrachtwagens komen nog gewoon de grenzen over, dus er is
momenteel gelukkig niets aan de hand.

Hier nog een leuk citaat van de importeurs:

“De Nederlandse planten zijn hier in Rusland niet weg te denken.
Dit product is zo belangrijke en de vraag ernaar is zo hoog, dat we
niet kunnen veroorloven om zonder Nederlandse planten komen te
zitten”.

