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Doel:
Inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen het aankoopgedrag van Tsjechische consumenten ten
aanzien van bloemen en potplanten.
Bekendheid

Volgens het kwantitatieve onderzoek onder de 639 vrouwen heeft 85% in 2007 bloemen gekocht. De
bekendste bloemen zijn de roos, tulp, anjer, het lelietje van dalen, gerbera en de narcis. Bijna alle
respondenten (zowel kopers als niet-kopers) weten deze bloemensoorten spontaan, na het zien van
een foto, te noemen. Van de bovengenoemde bloemsoorten wordt de gerbera beter herkend dan in
2003 het geval was.
Koopgedrag

In vergelijking met 2003 lijkt de koopfrequentie iets gedaald te zijn. Vrouwen die in 2007 geen
bloemen hebben gekocht, geven daarvoor als belangrijkste motivatie dat ze geen behoefte aan (het
kopen van) snijbloemen hebben. Meer dan een kwart van de niet-kopers gaf specifiek aan dat men
door eigen kweek geen bloemen hoeft te kopen. Alhoewel ze dus als niet-kopers worden betiteld,
zijn het wel personen die bloemen in huis hebben of weggeven.
Aankoopkanaal

Vrijwel alle ondervraagde snijbloemenkopers geven aan de bloemist te bezoeken. Daarnaast is ook de
supermarkt in trek bij de Tsjechische vrouwen. Als we daarentegen naar het marktaandeel van de verschillende kanalen kijken, dan blijkt dat 80% van alle bestedingen aan snijbloemen terechtkomt bij de
bloemist en zo’n 8% bij de supermarkt. Dus ondanks het feit dat veel vrouwen aangeven bij de supermarkt snijbloemen te kopen, blijven op basis van hun bestedingen, de uitgaven beperkt in dit kanaal.
Supermarkt

Over de kwaliteit van de snijbloemen in de supermarkt is men verdeeld. Een groot gedeelte van de
vrouwen geeft aan geen mening te hebben, echter als we die eruit filteren dan blijkt dat eenderde de
kwaliteit van de aangeboden producten slecht vindt. Echter het percentage vrouwen dat wel tevreden
is over de supermarktkwaliteit is 28% dus dat ontloopt niet veel met de negatief gestemde. De slechte
beoordeling heeft vooral te maken volgens deze vrouwen met een te smal assortiment, het niet vers
zijn van de bloemen en ook het feit dat de supermarkt nu eenmaal niet zo gespecialiseerd is zoals
bijvoorbeeld de bloemist. Wel geeft meer dan een kwart van de vrouwen aan dat de uitgaven bij dit
aankoopkanaal in de komende 5 jaar zal gaan stijgen.
Kamerplanten

Het percentage kamerplantenkopers ligt een stuk lager dan de snijbloemenkopers. In 2008 geeft iets
meer dan de helft aan in het afgelopen jaar een kamerplant te hebben gekocht. In 2003 was dit
percentage nog 56%. De middelste leeftijdsgroep 30-39 jaar is het meest stabiel gebleken door de
jaren heen; 52% heeft een kamerplant gekocht, zowel in 2003 als in 2008. Evenals bij snijbloemen is
ook bij kamerplanten de bloemist het belangrijkste aankoopkanaal. Er is wel een ontwikkeling
zichtbaar dat de bouwmarkt in belang toeneemt, echter zij vormt op dit moment nog geen grote
bedreiging voor de bloemist.
Het volledige rapport is te downloaden via www.tuinbouw.nl onder inloggen, of aan te vragen via
info@tuinbouw.nl, of 079 347 0633.
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