PLANTARIUM

Verhaal geeft
product extra
dimensie
Achter elk product zit een verhaal. Of het nou over de herkomst
gaat of over de specifieke eigenschappen, maar er is altijd wel
iets te vertellen. Dat geldt ook voor de bedrijven achter de producten. En het zijn juist die verhalen die de producten dichter bij
de consument brengen. Plantarium kiest dit jaar dan ook voor
‘Stories’ als thema voor de beurs. Wat doen inzenders hiermee?
Tekst: Monique Ooms
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D

e organisatie van Plantarium heeft
niet voor niks voor het thema, vertelt
beursmanager Jos van Lint. “Elk jaar,
terwijl de beurs nog draait, denken wij alweer
na over het thema voor de volgende beurs. We
bespreken wat er gonst op de beursvloer, wat
actueel is, welke bewegingen we zien in de
markt. Op dit moment is actueel dat de consument geïnteresseerd is in weetjes rond producten. Verhalen zijn een onmisbaar onderdeel
bij de marketing van het product. Zonder dat
verhaal is de ene hortensia net zo goed als de
andere hortensia. Wat onderscheidt jouw product nou van andere? Het thema ‘Stories’ biedt
de deelnemers en de beurs handvatten om het
verhaal bij het product te vertellen.”
Een thema is dus veel meer dan zomaar een
etiket? “Absoluut, we kiezen het thema met een
doel. Bovendien moeten standhouders ermee
kunnen werken.” Wat Van Lint betreft, is ‘Stories’ een inkoppertje, want: “Over alle producten op Plantarium valt wel iets te vertellen.”

KERST IN AUGUSTUS
In het ‘House of Inspiration Christmas’ vinden
we de presentaties van bedrijven die kerstgerelateerde producten op de markt brengen.
Frank Bos van Green Team Holland, dat zich
onderscheidt met kerstbomen, vertelt: “Een
kerstsfeer creëren in augustus is nog best
een uitdaging, maar ik denk dat we er samen
goed in slagen. Het paviljoen is opgedeeld in
een buitengedeelte, waar de presentatie busi10 • BLOEMBOLLENVISIE • 17 augustus 2017

ness-to-business is, en een binnengedeelte,
waar de nadruk ligt op de consument. Buiten
laten we aan de retail zien hoe zij onze producten kunnen presenteren. We hopen natuurlijk
dat retailers dit overnemen om zo de verkoop
een impuls te geven.”
Ook Hoogeveen Plants maakt deel uit van de
kerstpresentatie. “Bij elk product leggen we
uit wat je ermee kunt en vertellen we iets over
de achtergrond”, vertelt Bob Hoogendijk. “Dat
doen we voor onze vier productgroepen klimplanten, bamboe/grassen/varens, fruitplanten en helleborus.” Om de retailer op het goede spoor te zetten voor de productpresentatie,
doet Hoogeveen Plants wat suggesties aan de
hand. “Wij laten zien op welke manieren je het
product kunt presenteren en hopen dat dat
inspirerend werkt zodat retailers er ook zelf
mee aan de slag gaan.”
ForeverGreen is een grote speler in de markt
van potgekweekte miniatuur kerstbomen en
een van de partners in het ‘House of Inspiration Christmas’. Dennis de Jong vindt het thema goed gekozen: “De consument is geïnteresseerd in het verhaal achter het product, niet
voor niets brengen grote merken steeds vaker
de kweker in beeld. Daar komt bij dat de consument nauwelijks nog kennis heeft van de
producten die wij verkopen. Door achtergrondinformatie en instructie te geven en te vertellen
wat er allemaal komt kijken bij de productie,
kun je onwetendheid wegnemen en interesse
wekken.”
Het is wel ‘een gekke periode’ om kerstmateriaal aan te bieden, want: “Veel bedrijven hebben

hun inkoop al gedaan. Dan is deze beurs een
ideale gelegenheid om ideeën op te doen voor
kerst 2018.” Hoewel klanten van ForeverGreen
de weg naar het bedrijf ook digitaal weten te vinden, vindt De Jong beursdeelname toch belangrijk. “Er gaat niks boven persoonlijk contact.”

MAGICAL EXPERIENCE
De producenten van de Magical tuin- en kamerhortensia’s bieden beursbezoekers ‘The Magical
Experience’ aan. “Wij hebben zo’n 74 vierkante meter ingericht in het House of Inspiration”,
vertellen Linda Schenkeveld en Sandra van
der Knaap die zich inspannen voor het merk
Magical. “Dit is een ideale gelegenheid om ons
merk te laden met het verhaal dat we te vertellen hebben. Het bijzondere van de tuinhortensia is namelijk niet alleen dat hij met 150 dagen
heel lang bloeit, maar ook dat de bloem tijdens
de bloei van kleur verandert.”
Het merk Magical breidt zich steeds verder uit.
Zo is er al speciale Magical potgrond te koop in
de winkel. “En we willen nu ook hardware onder
de merknaam op de markt gaan brengen, zoals
een gieter, potjes en kussentjes. Verder zijn we
een nieuwe cadeauverpakking aan het ontwikkelen voor de kamerplant van Magical.” Wie de
stand op Plantarium bezoekt, mag een ‘wondere wereld van magische hortensia’s’ verwachten, vertellen de dames enthousiast. “Trendwatcher en groenstylist Romeo Sommers heeft het

Linda Schenkeveld: ‘ Standbezoekers
mogen wondere wereld van mooiste
hortensia’s verwachten’

concept van onze stand uitgedacht en is zelf
ook aanwezig om presentaties te geven. Verder schenken we hortensiathee en er komt een
veredelaar langs. We gaan van alles organiseren om aandacht op ons product te vestigen.”

IN SCHIJNWERPERS
“De markt kent ons voornamelijk van potrozen en tuinrozen. Dat we ook jonge planten
leveren, weten nog maar weinigen. Dat willen wij op Plantarium in de schijnwerpers zetten”, vertelt Peter van den Ham, manager sales
van Nolina Kwekerijen bv. “Wij richten ons met
potrozen, tuinrozen, Agapanthus, Wisteria en
unieke Clematisseries op het hogere segment
in de markt. Het bedrijf werkt al meer dan 25
jaar nauw samen met het gerenommeerde
Deense veredelingsbedrijf Poulsen Roser A/S.
“Hierdoor kunnen wij steeds als eerste over de
nieuwste soorten en beste selecties rozen en
clematis beschikken. Wij leveren bloeiende en
jonge planten aan gespecialiseerde tuinrozenkwekers. Door samen te werken met andere
kwekers creëren we daarnaast de mogelijkheid
om grote partijen tuinrozen voor omvangrijke
retailorders te produceren. Zo bereiken we
een groter deel van de markt met een uniek
assortiment tuinrozen. In onze stand laten we
zien in welk stadium de jonge planten worden
geleverd en vertellen we het verhaal over onze
werkwijze.”
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S T O R I E S

Beursfeiten
Wanneer?
23 tot en met 26 augustus
Waar?
Italiëlaan 4, Hazerswoude-Dorp
Openingstijden	woensdag 23 augustus
9.00 - 18.00 uur (vakbezoek)
donderdag 24 augustus
9.00 - 18.00 uur (vakbezoek)
vrijdag 25 augustus
9.00 - 17.00 uur (vakbezoek)
zaterdag 26 augustus
9.00 - 16.00 uur (vak en particulieren)
Wie?
300 exposanten uit 15 verschillende landen
20.000 bezoekers uit 40 verschillende landen
70 journalisten uit 15 verschillende landen
Meer stories
https://www.plantarium.nl/beurs/stories-you-tube-kanaal/
Te winnen
*de beste noviteit
*de persprijs
*de prijs voor de beste groene stand
Toegang
voor vakbezoek is de entree gratis, ga naar de site voor voorregistratie
Meer info
www.plantarium.nl
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