B e drij f in Beeld: ema x

veranderd, verhUisd,
vol ambitie en vertroUWen
in de toekomst
Wanneer je bij een bedrijf langsgaat om een ‘Bedrijf in beeld’-reportage te
maken is het altijd handig om alvast wat informatie te hebben. Gaat het goed,
zijn er onlangs veranderingen geweest of staan er grote plannen op stapel?
In het geval van Emax Nederland is het antwoord drie keer volmondig ‘ja’!
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Zere vingers

Djuri: “De boodschap van onze PetBox (zie
kader – Red.) – drie maanden bescherming
voor je beste vriend – blijkt bij consumenten

PetBox
De PetBox is het eerste concept dat Emax uitrolt
onder Djuri’s bewind. Het biedt de consument twee
bestaande Emax-producten, samen in een luxe
verpakking, waarmee hond of kat drie maanden
beschermd is tegen vlooien, teken en wormen. “Hoe
simpel kan het soms zijn? Het enorme succes zit in
de uitstraling en het concept”, zegt Djuri. “De boodschap is dat je met dit mooie pakketje je beste
vriend drie maanden beschermt. Als retailer bied je
hiermee de diereigenaar overzicht en gemak en je
hoeft maar over één product te praten in plaats van
over drie. Veel honden- en kattenbezitters zien de
aanschaf van dergelijke producten als een noodzakelijk kwaad maar met de PetBox wordt het makkelijker om je dier tegen parasieten te beschermen
omdat alles erin zit wat je nodig hebt.”
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Hands-onmentaliteit

Bovenstaande manier van werken en den-

goed om te zien hoe enthousiast de winke-

ken kenmerkt Emax. Niet de geijkte wegen

liers zijn over dit concept. Natuurlijk hadden

bewandelen maar soms het pad ernaast

we er zelf een goed gevoel bij en er alle

kiezen of gewoon een heel andere richting

vertrouwen in, maar dit hadden we niet ver-

op gaan. De uitdaging aangaan met jezelf

wacht.”

en anderen. “Het past ook bij mij persoon-

Wauweffect

lijk én de onderneming”, zegt Djuri. “Daarin
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te geven dat hij bij iemand anders niet krijgt: bijvoorbeeld een penning met de naam van zijn dier
erop. Sinds kort hebben we bij Emax een machine
waarmee we halsbandpenningen kunnen maken.
De consument vraagt zijn penning bij ons aan,
wij maken hem en sturen hem op in een leuke
enveloppe. Voor de meeste winkeliers is het super,
want zij bieden een extra service aan hun klanten
en hoeven er zelf niks voor te doen: service van
Emax! Voor de consument een extra reden om
naar de winkel te komen.”

Pet Remedy
Pet Remedy is een productlijn oorspronkelijk uit
Engeland waarmee je dieren op een natuurlijke
manier kunt kalmeren. Deze unieke combinatie
van oliën heeft als hoofdbestanddeel valeriaan.
Djuri: “Het werkt niet alleen voor hond of kat,
maar ook voor bijvoorbeeld vogels, konijnen en
andere knaagdieren. In Engeland is deze range
echt heel groot en werken er veel dierenartsen
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en gedragstherapeuten mee. Valeriaan heeft
zijn effect op humaan gebied al bewezen, ook
wetenschappelijk, en bij dieren werkt het net zo
goed als bij mensen. Pet Remedy is onder andere
verkrijgbaar in een verdamper, sprays en vochtige
doekjes. We denken vooral rond de feestdagen te
pieken met deze lijn, maar ook in de vakantiepe-

klinische en universitair bewezen kwaliteit!”
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