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DEEL 1: KWANTITATIEF CONSUMENTENONDERZOEK

INLEIDING
Het Produktschap voor Siergewassen heeft op verzoek van BloemenBureau Holland in
1992 deelgenomen aan het consumentenpanelonderzoek van het marktonderzoekbureau
GfK-Danmark A/S in Kobenhavn, Denemarken en dit is in 1993 gecontinueerd.
In dit panelonderzoek worden wekelijks de aankopen van bloemisterijprodukten door
Deense huishoudingen gemeten. Het panel bestaat uit 2.000 huishoudingen, die qua sa
menstelling, inkomen, regio en sociale klasse representatief zijn voor Denemarken. Het
panelonderzoek heeft uitsluitend betrekking op de aankopen van bloemen en kamerplanten
door consumenten voor huishoudelijk gebruik. Aankopen door instituten, horeca en
bedrijven zijn niet opgenomen.
In het onderhavige rapport worden de uitkomsten van het onderzoek voor het jaar 1993
weergegeven en waar mogelijk met cijfers van 1992 vergeleken. Een vergelijking met
voorgaande jaren is niet te maken, daar voorheen de bloemisterijprodukten nog niet
geregistreerd werden. Het rapport geeft inzicht in de aankoop, aankoopplaatsen, regio's,
en andere achtergrondinformatie wat betreft bloemisterijprodukten. Tevens wordt dit,
waar mogelijk, uitgesplitst naar de produktgroepen snijbloemen, bloeiende - en groene
kamerplanten.
In dit rapport wordt onder de totale markt verstaan de optelling van de produktgroepen
snijbloemen en kamerplanten, terwijl de kamerplanten weer onderverdeeld worden in
bloeiende- en groene kamerplanten.
Het eerste hoofdstuk is een algemeen hoofdstuk waar informatie wordt vermeld met
betrekking tot de huishoudingen. Het aankoopgedrag van snijbloemen en kamerplanten
wordt beschreven in hoofdstuk twee. Daaropvolgend wordt in hoofdstuk drie een be
schrijving gegeven van de kopers. Het vierde hoofdstuk handelt over de aankoopplaatsen
en in het vijfde en laatste hoofdstuk komt het assortiment aan de orde.
Voor meer specifieke informatie kunt u zich wenden tot het Produktschap voor Sierge
wassen.

P.J.Hoekstra
PVS, Afdeling Marktonderzoek
Den Haag, april 1994
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1.

ALGEMEEN

1.1 Inleiding
In het kader van een consumentenpanel zijn enige kencijfers omtrent de bevolkings
opbouw van Denemarken van belang. Vragen als hoe ontwikkelt zich het inwonertal, het
aantal gezinnen en de samenstelling van de bevolking komen hierin aan de orde, evenals
de Nederlandse export naar Denemarken.

1.2 Aantal huishoudingen
In 1993 bestond de Deense bevolking uit 5,3 miljoen personen. In de periode sinds
1977 groeide de Deense bevolking jaarlijks met gemiddeld 0,10%. Het aantal huishoudin
gen groeide in dezelfde periode jaarlijks met gemiddeld 1,0%. Het aantal huishoudingen
in 1993 kwam hierdoor uit op ruim 2,3 miljoen. De omvang van de huishoudingen neemt
de afgelopen jaren af (zie tabel 1.1). In 1993 bestond een huishouding uit gemiddeld 2,12
personen, terwijl in 1977 een gezin uit gemiddeld 2,40 personen bestond.
TABEL 1.1 ONTWIKKELING AANTAL HUISHOUDINGEN

Jaartal
1977
1980
1985
1990
1991
1992
1993

huishoudingen
2,01 min
2,08 min
2,16 min
2,27 min
2,29 min
2,31 min
2,32 min

aantal
index personen
per hh
100
103
108
113
114
115
115

2,40
2,36
2,25
2,15
2,13
2,13
2,12

index
100
98
94
90
89
89
88

Bron: GfK Danmark A/S
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1.3 Samenstelling van de gezinnen
Zoals in paragraaf 1.2 reeds werd vermeld, bestaat de Deense bevolking uit ongeveer 2
miljoen huishoudingen. Ruim 32% hiervan (1991) bestaat uit 3 of meer-persoons huishou
dingen. In 1980 lag het percentage van 1 en 2 persoonshuishoudingen nog op 60,3%. Elf
jaar later (1991) is dit echter gestegen tot 67,4% (+11,8%). Dit geeft aan dat steeds meer
mensen alleen wonen. Deze toename is tot stand gekomen bij zowel jongeren (tot 34 jaar)
als ouderen (+65 jaar).
TABEL 1.2 SAMENSTELLING HUISHOUDINGEN

Aantal
personen 1980
1
2
3
4
5 +

29,1%
31,2%
15,8%
16,1%
7,8%

1985

1990

1992

1993

31,7%
32,0%
15,4%
14,9%
6,0%

34,0%
32,8%
14,9%
13,3%
5,0%

35,0%
32,8%
14,7%
12,7%
4,8%

35,3%
32,8%
14,5%
12,5%
4,9%

Bron: GfK Dan mark A/S
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2.

AANKOOPGEDRAG VAN BLOEMEN EN PLANTEN

2.1 Inleiding
Aan de hand van enige kencijfers ontstaat een goed beeld van het aankoopgedrag van
bloemisterijprodukten. Onderwerpen als aantal kopende huishoudingen, hoeveelheid,
gemiddelde prijs en aankoopbedragen komen in dit hoofdstuk naar voren.
2.2 Totale markt
In 1992 kocht nog 89,3% van alle Deense huishoudingen snijbloemen en/of kamerplanten.
Een jaar later is dat licht afgenomen tot 88,4%. De huishoudingen die in 1993 bloemen
en/of kamerplanten kochten, deden dat voor een gemiddelde waarde van ƒ 5,25. Per
kopende huishouding werden 16,9 stuks bloemisterijprodukten gekocht. De gemiddelde
bestedingen per kopende huishouding per jaar kwamen daardoor uit op ƒ 88,84. In 1992
werden er meer bloemisterijprodukten gekocht, maar de gemiddelde prijs lag een kwartje
lager dan in 1993. Desondanks liepen de bestedingen per kopende huishouding terug van
ƒ 92,59 in 1992 naar bijna negentig gulden in 1993 (- 4%).
TABEL 2.1 AANKOOPGEDRAG TOTALE MARKT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende huishouding
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

1992

1993

89,3%
18,6
ƒ 4,99
ƒ 92,59

88,4%
16,9
ƒ 5,25
ƒ 88,84

Het koopgedrag van de Deense consument is tijdsafhankelijk. Zo wordt er in het eerste
kwartaal door meer mensen een bloemetje en/of plant gekocht dan in de rest van het jaar.
In het eerste kwartaal koopt bijna 73% van de huishoudingen bloemen of een plant,
terwijl dit in de andere perioden door minder dan 66% van de huishoudingen gebeurt. In
het derde kwartaal liggen de aankopen van bloemen en planten op het laagste niveau;
58,0% van de huishoudingen koopt in deze periode weieens bloemen of een plant.
Diegenen die bloemen of planten kopen, doen dit in het eerste kwartaal meer (gemiddeld
7,3 stuks) dan in de andere kwartalen (4,6 tot 5,6 stuks). In het eerste kwartaal ligt het
gemiddelde bestede bedrag per kopende huishouding het hoogst, terwijl de gemiddelde
prijs het laagst is in die periode.
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TABEL 2.2 AANKOOPGEDRAG TOTALE MARKT, PER KWARTAAL 1992
l'kwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

74,4%
8,0
ƒ 4,40
ƒ 35,37

65,9%
6,3
ƒ 4,87
ƒ 30,84

56,9%
4,6
ƒ 5,44
ƒ 24,91

67,0%
5,7
ƒ 5,71
ƒ32,64

TABEL 2.3 AANKOOPGEDRAG TOTALE MARKT, PER KWARTAAL 1993
rkwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

72,7%
7,3
ƒ 4,66
ƒ 33,81

63,1%
5,4
ƒ 5,76
ƒ 30,88

58,0%
4,6
ƒ 5,31
ƒ 24,34

65,5%
5,6
ƒ 5,60
ƒ31,32

2.3 Bloemen
Van de Deense huishoudingen kocht 68,5% in 1993 weieens bloemen. Per aankoop werd
ƒ 6,67 uitgegeven voor een bosje bloemen. Gemiddeld werden per huishouding 6,6
bossen bloemen gekocht. De totale bestedingen aan bloemen per kopende huishouding
kwamen in 1993 derhalve uit op ƒ 44,14. Wanneer 1992 wordt vergeleken met '93 vallen
direkt twee zaken op: de hoeveelheid en de gemiddelde prijs. In 1993 werd er per
kopende huishouding minder bossen bloemen aangeschaft, maar wel voor een hogere prijs
dan in 1992. Hierdoor kwamen de bestedingen toch nog bijna aan het niveau van 1992.
TABEL 2.4 AANKOOPGEDRAG BLOEMEN TOTALE MARKT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende huishouding
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

1992

1993

72,0%
8,4
ƒ 5,53
ƒ 46,47

68,5%
6,6
ƒ 6,67
ƒ44,14

Een verdeling van de aankopen van bloemen over het jaar leert, dat met name in het
eerste kwartaal de aankopen van snijbloemen hoger ligt dan in de rest van het jaar. Niet
alleen kopen meer huishoudingen in die periode bloemen, ook de hoeveelheid ligt hoger
in vergelijking tot de overige kwartalen. Per kopende huishouding wordt gemiddeld over
het gehele jaar hetzelfde besteed; ongeveer ƒ 21,-. (ondanks de lage gemiddelde prijs in
het eerste kwartaal).

PVS Marktonderzoek

S

TABEL 2.5 AANKOOPGEDRAG SNIJBLOEMEN, PER KWARTAAL 1992

rkwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

55,3%
5,3
ƒ 4,55
ƒ24,04

38,6%
4,4
ƒ 4,76
ƒ 21,00

25,9%
2,5
ƒ 7,87
ƒ 19,60

29,6%
2,7
ƒ 8,88
ƒ 23,59

TABEL 2.6 AANKOOPGEDRAG SNIJBLOEMEN, PER KWARTAAL 1993

1'kwartaal 2'kwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

53,6%
4,3
ƒ 4,87
ƒ21,14

32,7%
2,7
ƒ 8,11
ƒ21,70

25,7%
2,5
ƒ 8,44
ƒ21,50

28,5%
2,4
ƒ 9,28
ƒ 22,08

2.3.1 Bestemming bloemen
Snijbloemen worden vaak gekocht om aan iemand kado te geven. Bijna de helft (48,2%)
van de kopers van snijbloemen koopt een bosje voor deze gelegenheid. Voor het eigen
huis worden ook redelijk veel snijbloemen gekocht en wel door 29,8% van de kopers.
Ook worden snijbloemen aangewend om als grafstuk te dienen (13,9%) en daarnaast zijn
er nog andere bestemmingen (8,1%).
De bestedingen per kopende huishouding voor het eigen huis komen uit op ƒ 19,35. Per
bos wordt dan (gemiddeld) ƒ 4,16 betaald. In veruit de meeste gevallen (87,9%) worden
de snijbloemen gekocht om kado te doen aan iemand buiten het eigen gezin, terwijl in
12,1% van de gevallen de bloemen als kado worden gekocht voor een gezinslid. De be
dragen die worden besteed aan gezinsleden en niet-gezinsleden liggen ruim een tientje uit
elkaar; het gemiddelde bestede bedrag per kopende huishouding voor gezinsleden komt
neer op ƒ 17,83 en voor niet-gezinsleden op ƒ 29,25 (jaarbasis). Voor personen buiten het
eigen huishouden wordt dus meer besteed aan snijbloemen. De gemiddelde prijs van een
bos bloemen die aan een gezinslid wordt gegeven bedraagt ƒ 9,22 en voor iemand buiten
het gezin is dat ƒ 7,79; dus iemand buiten de eigen huishouding krijgt een iets duurder
bosje bloemen.
Een andere indeling betreft die van de aard van het kado. Een mono-bos wordt voorname
lijk in de eigen woning op de vaas gezet (42,3%), terwijl 33,7% van de mono-bossen
worden gekocht om als kado te geven aan personen buiten het eigen gezin en 6,0% houdt
een mono-bos binnen het eigen gezin. Een gemengde boeket wordt veel minder (11,1%)
gekocht voor in het huis, maar overwegend om weg te geven aan mensen buiten het eigen
gezin (59,3%). Ook worden gemengde boeketten op het graf neergezet (16,2%) en voor
maar 6,5% wordt een gemengd boeket aan iemand binnen het gezin gegeven.
PVS Marktonderzoek
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2.3.2 Koper van bloemen
De koper van snijbloemen is, zoals verwacht, meestal een vrouw. Bijna 74% (op basis
van waarde) van de snijbloemen wordt door vrouwen gekocht, terwijl 'maar' 11,6% van
de snijbloemen door mannen wordt gekocht. Op jaarbasis koopt 60,8% van de Deense
vrouwen weieens snijbloemen. Voor mannen ligt dat percentage op 14,4%. De mannen
kopen dan wel minder, maar per bosje bloemen betalen zij iets meer in vergelijking met
de vrouwen, maar waardoor het totale bedrag per kopende huishouding voor de mannen
toch achterblijft op dat van de vrouwen. In vergelijking met 1992 zijn er geen echt
schokkende dingen te vermelden.
TABEL 2.7 AANKOOPGEDRAG SNIJBLOEMEN 1992, UITGESPLITST NAAR GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

Totaal

Vrouwen

Mannen

72,0%
8,4
ƒ 5,53
ƒ 46,47

64,2%
7,3
ƒ 5,37
ƒ39,09

14,6%
3,3
ƒ 7,21
ƒ 23,76

TABEL 2.8 AANKOOPGEDRAG SNIJBLOEMEN 1993, UITGESPLITST NAAR GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
2.4

Totaal

Vrouwen

Mannen

68,5%
6,6
ƒ 6,67
ƒ44,14

60,8%
5,6
ƒ 6,57
ƒ 36,61

14,4%
2,9
ƒ 8,31
ƒ 24,28

Kamerplanten

In Denemarken kopen iets meer huishoudingen kamerplanten dan snijbloemen. In 1993
kocht 83,6% van alle huishoudingen weieens kamerplanten. Op jaarbasis werden gemid
deld 12,5 kamerplanten gekocht en voor een aankoop werd gemiddeld ƒ 4,64 betaald. Per
kopende huishouding werd in 1993 gemiddeld voor ƒ 57,78 besteed aan kamerplanten.
Deze situatie is bijna identiek aan 1992.
TABEL 2.9 AANKOOPGEDRAG KAMERPLANTEN TOTALE MARKT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende huishouding
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

PVS Marktonderzoek

1992

1993

84,9%
12,4
ƒ 4,68
ƒ 57,97

83,6%
12,5
ƒ 4,64
ƒ 57,78

Tü

Zowel in het eerste kwartaal als in het laatste kwartaal van het kalendeijaar is het
percentage kopende huishoudingen van kamerplanten stabiel (rond de 60%). In de tussen
liggende maanden april tot en met september is de penetratiegraad het laagst: 55,1% en
50,5%.
De bestedingen van kamerplanten zijn het laagst in het derde kwartaal (f 17,02 per
kopende huishouding) en in de rest van het jaar is dat redelijk stabiel (per kopende
huishouding wordt dan gemiddeld ƒ 22,-. aan kamerplanten uitgegeven). De prijs per
kamerplant ligt het hoogst in het tweede kwartaal: ƒ 4,94 en het laagst in het derde
kwartaal (f 4,29). Ook het vierde kwartaal is 'duur', gemiddeld ƒ 4,76. Het jaargemid
delde ligt op ƒ 4,64.
TABEL 2.10 AANKOOPGEDRAG KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1992

l'kwartaal 2'kwartaal 3ckwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

61,8%
4,9
ƒ 4,26
ƒ21,07

55,7%
4,4
ƒ 4,94
ƒ 21,93

50,8%
3,9
ƒ 4,65
ƒ17,90

61,9%
4,9
ƒ 4,89
ƒ 24,06

TABEL 2.11 AANKOOPGEDRAG KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1993

1'kwartaal 2ckwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
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58,7%
5,0
ƒ 4,50
ƒ 22,30

55,1%
4,6
ƒ 4,94
ƒ 22,49

50,5%
4,0
ƒ 4,29
ƒ 17,02

60,8%
4,9
ƒ 4,76
ƒ 23,39
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2.4.1 Bloeiende kamerplanten
In Denemarken kopen meer huishoudingen bloeiende kamerplanten dan groene kamerplan
ten. In 1993 kocht 79,8% van alle huishoudingen weieens bloeiende kamerplanten. Op
jaarbasis werden gemiddeld 11,0 bloeiende kamerplanten gekocht en voor een aankoop
werd gemiddeld ƒ 4,25 betaald. Per kopende huishouding werd in 1993 gemiddeld voor
ƒ 46,70 besteed aan bloeiende kamerplanten. Ten opzichte van 1992 is dat eveneens een
licht afname. Dit is deels te wijten aan een lagere gemiddelde prijs in 1993.
TABEL 2.12 AANKOOPGEDRAG BLOEIENDE KAMERPLANTEN TOTALE MARKT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende huishouding
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

1992

1993

80,1%
11,1
ƒ 4,34
ƒ48,00

79,8%
11,0
ƒ 4,25
ƒ 46,70

Het percentage kopende huishoudingen van bloeiende kamerplanten is in het derde kwar
taal beduidend lager dan in de rest van het jaar. Gedurende die periode is de penetratie
redelijk in evenwicht.
De bestedingen van bloeiende kamerplanten zijn het hoogst in het vierde kwartaal
(f 20,65 per kopende huishouding) en in het derde kwartaal besteedt een gezin gemiddeld
ƒ 14,10 aan bloeiende kamerplanten. In het derde kwartaal wordt ook het minder (3,7
stuks) planten gekocht. In het vierde kwartaal is dat er eentje meer, namelijk 4,6 stuks.
TABEL 2.13 AANKOOPGEDRAG BLOEIENDE KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1992
Pkwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

55,2%
4,5
ƒ 3,87
ƒ 17,32

49,8%
4,3
ƒ 4,63
ƒ 19,74

43,6%
3,6
ƒ 4,26
ƒ 15,25

58,9%
4,6
ƒ 4,59
ƒ 21,06

TABEL 2.14 AANKOOPGEDRAG BLOEIENDE KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1993
rkwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

PVS Marktonderzoek

53,5%
4,5
ƒ 4,02
ƒ 18,02

50,3%
4,3
ƒ 4,54
ƒ 19,31

43,9%
3,7
ƒ 3,83
ƒ 14,10

56,7%
4,6
ƒ 4,48
ƒ 20,65
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2.4.2 Bestemming bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten worden voornamelijk gekocht voor het eigen verbruik (55,9%) of
om kado te geven (39,6%). Deze twee manieren zijn verreweg het belangrijkst voor de
Denen om bloeiende kamerplanten te kopen. Een andere mogelijkheid is voor het graf
(1,8%).

Op jaarbasis besteedt een Deense huishouding voor ƒ 30,30 (gemiddeld) aan bloeiende
kamerplanten voor het eigen huis. Per bloeiende kamerplant wordt ƒ 3,68 betaald. In
92,4% van de gevallen dat bloeiende kamerplanten als geschenk dienen, zijn de personen
buiten de eigen huishouding de gelukkige en in 7,6% van de gevallen dienen ze als ge
schenken voor leden van het eigen gezin. Het gemiddeld bestede bedrag voor personen
buiten het eigen gezin ligt duidelijk hoger (ƒ 23,56) dan het bedrag (gemiddeld) dat aan
gezinsleden wordt besteed (f 9,73). De Deense consument is dus vrijgeviger voor iemand
buiten het gezin dan voor de eigen gezinsleden. Dit blijkt ook wanneer gekeken wordt
naar de gemiddelde prijs per plant. Voor personen buiten het gezin wordt ƒ 5,65 per plant
betaald en voor personen van het eigen gezin betaalt men ƒ 4,80 per plant.

2.4.3 Koper van bloeiende kamerplanten
Voor bloeiende kamerplanten geldt nog sterker dan voor snijbloemen dat deze produkten
voornamelijk door vrouwen worden gekocht. Bijna 84% van de bloeiende kamerplanten
worden door vrouwen gekocht, terwijl slechts 7,8% van de mannen dat doet. Op jaarbasis
koopt 75,4% van de Deense vrouwen weieens een plantje. De mannen doen dat veel min
der. Slechts 15,8% van hen kocht het afgelopen jaar een bloeiende kamerplant. De
Deense mannen kopen ook minder in stuks dan de vrouwen, hoewel de mannen iets meer
besteden per plant. Ondanks de iets hogere gemiddelde prijs per plant, is het gemiddelde
bestede bedrag per kopende huishouding aan kamerplanten van de mannen een stuk lager
dan dat van de vrouwen. Ten aanzien van 1992 is er weinig veranderd.
TABEL 2.15 AANKOOPGEDRAG BLOEIENDE KAMERPLANTEN 1992, UITGESPLITST NAAR
GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
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Totaal

Vrouwen

Mannen

80,1%

75,7%
10,1
ƒ 4,29
ƒ43,10

16,6%
3,9
ƒ 4,94
ƒ19,27

11,1
ƒ 4,34
ƒ48,00
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TABEL 2.16 AANKOOPGEDRAG BLOEIENDE KAMERPLANTEN 1993, UITGESPLITST NAAR
GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

Totaal

Vrouwen

Mannen

79,8%
11,0
ƒ 4,25
ƒ46,70

75,4%
9,8
ƒ 4,22
ƒ41,46

15,8%
3,8
ƒ 4,79
ƒ 18,32

2.5 Groene kamerplanten
Op jaarbasis koopt 46,0% van de Deense huishoudingen weieens groene kamerplanten.
Per Deense huishouding werd in 1993 gemiddeld 3,2 groene kamerplanten met een ge
middelde prijs van ƒ 5,63 gekocht. De totale bestedingen per kopende huishouding aan
groene kamerplanten komen in 1993 dus uit op ƒ 17,57. Ten opzichte van 1992 nam het
aantal kopende huishoudingen enigszins af, maar door een stijging van de gemiddelde
prijs is ook het gemiddelde bedrag per kopende huishouding toegenomen.
TABEL 2.17 AANKOOPGEDRAG GROENE KAMERPLANTEN

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende huishouding
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

1992

1993

47,6%
3,2
ƒ 5,47
ƒ 17,57

46,0%
3,2
ƒ 5,63
ƒ 18,19

In het eerste kwartaal van 1993 is het percentage kopende huishoudingen van groene
kamerplanten het hoogst (rond de 22%). In de andere drie kwartalen is de penetratiegraad
redelijk stabiel, rond de 17,5%.
De bestedingen van groene kamerplanten zijn het hoogst in het eerste kwartaal (f 12,47
per kopende huishouding), maar de overige kwartalen ontlopen dit bedrag niet zo veel.
Ook wat betreft de hoeveelheid en de gemiddelde prijs zitten niet echt grote verschillen in
tussen de kwartalen.
TABEL 2.18 AANKOOPGEDRAG GROENE KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1992

l'kwartaal 2ekwartaal 3ekwartaal 4ekwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
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24,7%
2,2
ƒ 5,22
ƒ 11,63

17,5%
1,8
ƒ 5,60
ƒ 9,95

18,8%
2,0
ƒ 5,47
ƒ 10,88

16,2%
1,8
ƒ 5,81
ƒ 10,50
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TABEL 2.19 AANKOOPGEDRAG GROENE KAMERPLANTEN, PER KWARTAAL 1993

rkwartaal 2ekwartaal 3'kwartaal 4'kwartaal
% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kop hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding

22,3%
2,1
ƒ 5,86
ƒ 12,47

16,1%
2,0
ƒ 5,81
ƒ11,68

18,7%
2,0
ƒ 5,49
ƒ 10,76

17,4%
1,9
ƒ 5,26
ƒ 9,75

2.5.1 Bestemming groene kamerplanten
Groene kamerplanten worden voornamelijk gekocht voor het eigen verbruik (66,3%) of
om kado te geven (30,5%). Deze twee manieren zijn verreweg het belangrijkst voor de
Denen om groene kamerplanten te kopen. Een andere mogelijkheid is voor het graf.
Op jaarbasis besteedt de Deense consument voor ƒ 15,59 (gemiddeld) aan groene kamer
planten voor het eigen huis. De prijs die hiervoor betaald wordt is (gemiddeld) ƒ 4,91. In
92,0% van de gevallen dat groene kamerplanten als geschenk dienen, zijn voor personen
buiten de eigen huishouding (f 8,80 per plant) en in 8,0% van de gevallen dienen de
groene kamerplanten als geschenken voor leden van het eigen gezin (f 5,43 per plant).
Het gemiddeld bestede bedrag voor personen buiten het eigen gezin ligt iets hoger
(f 13,43) dan het bedrag (gemiddeld) dan aan gezinsleden wordt besteed (f 7,83). De
Deense consument is dus vrijgeviger voor iemand buiten het gezin dan voor de eigen
gezinsleden. Dit komt eveneens tot uiting in de betaalde gemiddelde prijs.

2.5.2 Koper van groene kamerplanten
Voor de groene kamerplanten geldt eveneens dat deze produkten voornamelijk door
vrouwen worden gekocht. Bijna 85% van de groene kamerplanten worden door vrouwen
gekocht, terwijl slechts 6,6% van de mannen dat doet. Op jaarbasis koopt 42,3% van de
Deense vrouwen weieens een plantje. De mannen doen dat veel minder. Slechts 4,1% van
hen kocht het afgelopen jaar een groene kamerplant. De Deense mannen kopen ook
minder in stuks dan de vrouwen, hoewel zij meer besteden per plant. Het gemiddelde
bestede bedrag per kopende huishouding aan groene kamerplanten van de mannen ligt
lager dan dat van de vrouwen, ondanks de hogere gemiddelde prijs van de mannen.
TABEL 2.20 AANKOOPGEDRAG GROENE KAMERPLANTEN 1992, UITGESPLITST NAAR
GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
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Totaal

Vrouwen

Mannen

47,6%
3,2
ƒ 5,47
ƒ 17,57

42,6%
3,1
ƒ 5,38
ƒ 16,55

5,2%
1,6
ƒ 7,53
ƒ 12,10
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TABEL 2.21 AANKOOPGEDRAG GROENE KAMERPLANTEN 1993, UITGESPLITST NAAR
GESLACHT

% kopende huishoudingen
hoeveelheid stuks per kopende hh
gemiddelde prijs per aankoop
bedrag per kopende huishouding
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Totaal

Vrouwen

Mannen

46,0%
3,2
ƒ 5,63
ƒ 18,19

42,3%
3,1
ƒ 5,49
ƒ 16,77

4,1%
2,1
ƒ 6,52
ƒ 13,49
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3.

BESCHRIJVING VAN DE KOPENDE HUISHOUDING

3.1 Inleiding
Aan de hand van een aantal kencijfers kan een schets worden gemaakt van de kopende
huishouding van bloemen en kamerplanten. In dit hoofdstuk komt aan de orde het distrikt
waar de kopers woonachtig zijn.
3.2 Geografisch gebied
TABEL 3.1 AANKOOPPERCENTAGES VAN BLOEMEN EN KAMERPLANTEN NAAR DISTRIKT
kopende
huishoudens

bloemen

bloeiende
kamerplanten

groene
kamerplanten

Totaal

68,5%

79,8%

46,0%

Distrikt I

70,8%

80,8%

53,3%

Distrikt II

65,8%

78,5%

44,0%

m

70,4%

83,2%

39,2%

Distrikt IV

67,7%

79,1%

44,7%

Distrikt V

68,5%

79,3%

43,6%

Distrikt

In de verslaglegging van panels wordt een geografische indeling gebruikt die Denemarken
in vijf distrikten verdeelt:
Distrikt I
Metropolitan (Kabenhavn, Frederiksberg, Birkerod, Farum
en Herrsholm)
Distrikt II
Zealand (Frediriksborg, Vestsjslland, Roskilde, Storsstram
en Dornholm
Distrikt III
Funen (Fyn)
Distrikt IV
Noord-Jutland (Nordjylland, Ringkobing en Viborg
Zuid-Jutland (Àrhus, Vejle, Ribe en Ssndeijylland)
Distrikt V
In distrikt I en III ligt het aantal kopende huishoudingen van snijbloemen iets hoger dan
gemiddeld, terwijl in distrikt II het aantal kopers duidelijk lager ligt dan landelijk. Met
betrekking tot de aankoop van bloeiende kamerplanten hebben distrikt I en m de hoogste
penetratiegraad. Tegenover het landelijke aankoopcijfer van 79,8% staan aankooppercen
tages van 80,8% respektievelijk 83,2%. Het aantal kopende huishoudingen van groene ka
merplanten ligt in distrikt m lager dan landelijk (39,2% tegenover 46,0%). Distrikt I
wijkt voor deze produktgroep in positieve zin af, met een percentage van kopende
huishoudingen van 53,3%.
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4.

AANKOOPPLAATSEN

4.1 Inleiding
Tussen bloemen en kamerplanten bestaan er verschillen in aankoopplaatsen. Het is van
belang om na te gaan hoe de marktaandelen van de verschillende aankoopplaatsen zich
verhouden.
4.2

Aankoopplaatsen voor bloemen en kamerplanten

Voor de aankoop van bloemen en kamerplanten gaan de meeste mensen in Denemarken
naar een levensmiddelenbedrijf. 43,0% Van de totale uitgaven voor bloemen en kamer
planten wordt gedaan bij dit aankoopkanaal. De traditionele bloemenwinkel speelt een iets
minder grote rol in Denemarken met een aandeel van 27,5%. Daarnaast wordt 2,8% van
de uitgaven gedaan bij het tuincentrum, terwijl de markt in de totale bestedingen van
bloemisterijprodukten geen rol speelt (marktaandeel van 0,0%). Opvallend is het relatief
grote aandeel van het levensmiddelenbedrijf in Denemarken. In vergelijking met 1992 is
er een kleine verschuiving waar te nemen van het marktaandeel van de bloemenwinkel
naar het levensmiddelenbedrijf.
TABEL 4.1 MARKTAANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE AANKOOPPLAATSEN VOOR
BLOEMEN EN KAMERPLANTEN, OP BASIS VAN BESTEDINGEN

Levensmiddelenbedrijf
Bloemenwinkel
Tuincentrum
Markt
Overig

1992

1993

40,7%
30,3%
1,6%
0,1%
27,3%

43,0%
27,5%
2,8%
0,0%
26,7%

4.2.1 Aankoopplaatsen voor bloemen
De bloemenwinkel is de belangrijkste aankoopplaats voor bloemen. Bijna 40% van de
totale bestedingen aan bloemen vond plaats bij dit verkooppunt. Na de bloemenwinkel is
het levensmiddelenbedrijf het belangrijkste aankoopkanaal voor bloemen met een aandeel
van 28,9%, gevolgd door het tuincentrum met een aandeel van 2,9%. De marktstandplaats is duidelijk het minst belangrijke aankoopkanaal voor wat de betreft de snijbloemen
met een aandeel van 0,0%. De traditionele bloemenwinkel heeft samen met het levens
middelenbedrijf een marktaandeel van 68,4%. Ook hier valt weer de lichte terugval van
de bloemenwinkel op ten gunste van het levensmiddelenbedrijf. Ook het tuincentrum heeft
een winst geboekt in 1993. De markt is ook hier terug op nul.
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TABEL 4.2 MARKTAANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE AANKOOPPLAATSEN VOOR
SNIJBLOEMEN, OP BASIS VAN BESTEDINGEN

Bloemenwinkel
Levensmiddelenbedrijf
Tuincentrum
Markt
Overig

1992

1993

41,8%
27,9%
1,2%
0,1%
29,0%

39,5%
28,9%
2,9%
0,0%
28,7%

4.2.2 Aankoopplaatsen voor kamerplanten
Met betrekking tot de kamerplanten is ook de bloemenwinkel een van de belangrijkste
aankoopkanalen, alhoewel in 1993 een lichte daling valt op te merken. Van de totale
bestedingen aan kamerplanten door Deense consumenten wordt 19,7% aangekocht bij een
bloemenwinkel. Het levensmiddelenbedrijf is voor de aankoop van kamerplanten echter
het belangrijkste aankoopkanaal. Het aandeel in de bestedingen van dit kanaal bedraagt in
1993 52,3%. Bij het tuincentrum wordt 2,7% van de bestedingen aan kamerplanten
gedaan. De bloemenwinkel en het levensmiddelenbedrijf hebben gezamenlijk een markt
aandeel van 72,0%. Het levensmiddelenbedrijf en het tuincentrum hebben hun positie ten
opzichte van 1992 verbeterd.
TABEL 4.3 MARKTAANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE AANKOOPPLAATSEN VOOR
KAMERPLANTEN, OP BASIS VAN BESTEDINGEN

Bloemenwinkel
Levensmiddelenbedrijf
Tuincentrum
Markt
Overig

1992

1993

21,4%
50,4%
1,9%
0,0%
26,3%

19,7%
52,3%
2,7%
0,0%
25,3%

De marktaandelen van de verschillende aankoopplaatsen verschillen duidelijk voor de
bloemen ten opzichte van de kamerplanten. De bloemenwinkel heeft met betrekking tot de
kamerplanten een lager marktaandeel dan bij de bloemen. De omgekeerde situatie doet
zich voor bij de levensmiddelenbedrijven. Deze kanalen hebben bij de kamerplanten een
groter marktaandeel. Gelet op de marktaandelen is de positie van het levensmiddelenbe
drijf het meest extreem. Bij de bloemen heeft deze aankoopplaats een marktaandeel van
28,9%, terwijl het aandeel bij de kamerplanten 52,3% is. Voor de bloemenwinkel is dit
net andersom (39,5% ten opzichte van 19,7%).
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4.2.3 Aankoopplaatsen voor bloeiende kamerplanten
Met een marktaandeel van 51,6% in de totale bestedingen van bloeiende kamerplanten is
het levensmiddelenbedrijf de belangrijkste aankoopplaats voor bloeiende kamerplanten. De
bloemenwinkel heeft een aandeel van 19,7% en als laatste het tuincentrum met een
aandeel van 2,7%. De marktstandplaats stelt niets voor.
TABEL 4.4 MARKTAANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE AANKOOPPLAATSEN VOOR
BLOEIENDE KAMERPLANTEN, OP BASIS VAN BESTEDINGEN

Bloemenwinkel
Levensmiddelenbedrijf
Tuincentrum
Markt
Overig

1992

1993

21,6%
49,4%
1,8%
0,0%
27,2%

19,7%
51,6%
2,7%
0,0%
26,0%

4.2.4 Aankoopplaatsen voor groene kamerplanten
Ook bij de groene kamerplanten blijkt dat het levensmiddelenbedrijf de belangrijkste
aankoopplaats voor groene kamerplanten is. Met een marktaandeel van 55,5% is het
hiermee veruit het belangrijkste aankoopkanaal. De bloemenwinkel heeft een aandeel van
19,6% en als laatste het tuincentrum met een aandeel van 2,9%. De marktstandplaats
heeft evenals bij de bloeiende kamerplanten een aandeel van 0,0%.
TABEL 4.5 MARKTAANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE AANKOOPPLAATSEN VOOR
GROENE KAMERPLANTEN, OP BASIS VAN BESTEDINGEN

Bloemenwinkel
Levensmiddelenbedrijf
Tuincentrum
Markt
Overig
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1992

1993

20,3%
54,9%
2,6%
0,0%
22,2%

19,6%
55,5%
2,9%
0,0%
22,0%
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4.3 Kenmerken van verschillende aankoopkanalen
Voor de verschillende aankoopplaatsen kan een beeld worden geschetst van een aantal
belangrijke kenmerken. Deze kenmerken betreft het percentage kopende huishoudingen
per aankoopplaats, de aandelen van de verschillende produktgroepen en de gemiddelde
prijs.
Per paragraaf wordt nog een uitsplitsing gemaakt van snijbloemen naar mono-bos en
gemengd boeket en bij kamerplanten naar groene- en bloeiende kamerplanten.

4.3.1 Levensmiddelenbedryf
Van de totale uitgaven aan bloemen en kamerplanten vindt 43,0% plaats bij het levensmiddelenbedrijf.
De verkopen van bloemisterijprodukten in het levensmiddelenbedrijf worden voor 26,8%
gevormd door snijbloemen. 59,0% Van de omzet komt van de bloeiende kamerplanten en
14,2% wordt gerealiseerd door de groene kamerplanten. Het omzetaandeel van kamer
planten in het levensmiddelenbedrijf ligt hoger dan bij de traditionele bloemenwinkel. Dit
omdat bij het laatstgenoemde type afzetpunt de snijbloemen een belangrijkere rol spelen.

* snijbloemen
Op jaarbasis kopen 49,3% (de hoogste penetratie van alle aankoopkanalen) van de Deense
huishoudingen weieens snijbloemen bij een levensmiddelenbedrijf. Bij een gemiddelde
prijs van ƒ 4,29 per bos worden 4,1 bossen gekocht en is hiermee een van de goedkoop
ste. De omzetverdeling naar mono-bossen en gemengde boeketten ligt in het voordeel van
de mono-bos; namelijk 79,7% tegen 16,9%. In 1993 zijn 46,3% (eveneens weer het
hoogste aankoopcijfer) van de huishoudingen weieens naar het levensmiddelenbedrijf ge
weest om een mono-bos te kopen. Bij een gemiddelde prijs van ƒ 3,83 (per bos) wordt
per gezin, ondanks de hoge penetratie, 3,9 bossen gekocht. Voor gemengde boeketten ligt
de jaarpenetratie echter lager, namelijk op 12,3%. De gemiddelde prijs van ƒ 7,51 per
bos ligt het laagst van alle aankoopkanalen, maar de gekochte hoeveelheid ligt echter ook
laag (1,6 bos per kopende huishouding).
* kamerplanten

Voor de bloeiende kamerplanten komt de penetratie in 1993 uit op 68,8% en dat is abso
luut het hoogste percentage van alle aankoopkanalen. De gemiddelde prijs per bloeiende
kamerplant ligt rond de ƒ 3,80 waaruit weer blijkt dat het levensmiddelenbedrijf het
goedkoopste kanaal is. De hoeveelheid gekochte bloeiende planten van 7,3 stuks per gezin
is goed te noemen. De bloeiende kamerplanten zijn met 80,5% in de kamerplantenomzet
veruit het belangrijkst en de groene kamerplanten met een aandeel van 19,5% beduidend
minder. De gemiddelde prijs van een groene kamerplant (f 5,02) ligt iets onder het
landelijk gemiddelde (f 5,64). De jaarpenetratie van 35,3% (groene kamerplanten) is, in
vergelijking met andere aankoopkanalen, het hoogst. Met 2,6 groene planten per kopende
huishouding ligt de aankoophoeveelheid iets hoger dan dat van de bloemenwinkel.
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4.3.2 Bloemenwinkel
In paragraaf 4.2 kwam reeds naar voren, dat de bloemenwinkel als aankoopplaats voor
bloemen en kamerplanten een marktaandeel heeft van 27,5%.
Snijbloemen leveren de belangrijkste bijdrage in de omzet van de bloemenwinkel. In 1993
bedroeg het omzetaandeel van snijbloemen 57,1%. De kamerplanten hadden een omzetaandeel van 42,9%. Van de kamerplanten zijn de bloeiende belangrijker (35,1%) dan de
groene kamerplanten (7,8%). De verkoop van snijbloemen is dus voor de traditionele
bloemenwinkel belangrijker dan de verkoop van kamerplanten.

* snijbloemen
In 1993 heeft 29,1% van de Deense huishoudingen weieens een bosje bloemen in een
bloemenwinkel gekocht. Bij een gemiddelde prijs van ƒ 11,27 per bos (het duurste van
allemaal) nam de Deense consument 3,6 bossen bloemen mee. Wanneer een verdeling
wordt gemaakt voor de snijbloemen, blijkt dat de mono-bossen het belangrijkst zijn.
45,0% Van de snijbloemenomzet wordt hierdoor bewerkstelligd en 38,8% door de ver
koop van gemengde boeketten. De losse verkoop en overige snijbloemen nemen 16,2%
voor hun rekening. Op jaarbasis koopt 20,4% van de gezinnen mono-bossen bij de bloe
menwinkel en 14,2% koopt hier weieens gemengde boeketten. Per huishouding worden
gemiddeld meer mono-bossen gekocht (3,2 bossen) dan de 2 gemengde boeketten die ge
kocht worden met een gemiddelde prijs van ƒ 16,14 per bos. Deze prijs is absoluut het
hoogst van alle aankoopkanalen. Het landelijk gemiddelde van gemengde boeketten be
draagt ƒ 12,15. De prijs van een mono-bos ligt met ƒ 8,13 per bos ook boven het lan
delijk gemiddelde en is daarmee ook een van de duurste (nationaal gemiddelde ƒ 5,07)
* kamerplanten

De jaarpenetratie van de bloeiende kamerplanten (28,5%) ligt iets lager dan die van de
snijbloemen. De consument koopt gemiddeld 4,6 bloeiende kamerplanten met een prijs
van ƒ 5,63 (duur!). De bloeiende kamerplanten zijn veruit het belangrijkst voor de
bloemenwinkel met een omzet-aandeel van 81,7%. Groene kamerplanten worden door
10,3% van de huishoudingen weieens aangeschaft. De mensen die groene kamerplanten
kopen, keren met gemiddeld 2,1 groene planten huiswaarts. De prijs ligt met ƒ 7,64 ruim
hoger dan de gemiddelde landelijke prijs en is daardoor het hoogst van alle aankoopkana
len. Groene kamerplanten realiseren slechts 18,3% van de totale kamerplantenomzet in
een bloemenwinkel.

4.3.3 Tuincentrum
Het marktaandeel van het tuincentrum is laag in vergelijking tot de andere aankoopkana
len van bloemkwekerijprodukten met een aandeel van 2,8% in de totale uitgaven.
Het tuincentrum is niet de meest aangewezen plek om snijbloemen te kopen. Van de
bestedingen aan bloemkwekerijprodukten bestaat desondanks 41,0% uit bloemen. Het
aandeel bloeiende kamerplanten bedraagt daarentegen 47,6%. De groene kamerplanten
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zijn het minst belangrijk met een omzet-aandeel van 11,4%.

* snijbloemen
Zoals hierboven al staat vermeld, worden er bij het tuincentrum niet veel bloemen ge
kocht. Dat blijkt ook uit de jaarpenetratie van 2,5% van de huishoudingen die in 1993
weieens snijbloemen hebben gekocht bij het tuincentrum. Bij een gemiddelde prijs van
ƒ 19,10 per bos (bijna twee maal zo duur als in de bloemenwinkel) worden 1,8 bosjes
(gemiddeld) bloemen gekocht. De verdeling mono-bossen en gemengde boeketten is onge
veer gelijk. Het aandeel mono-bossen ligt op 34,8% en dat van gemengde boeketten op
30,4%. De post overige snijbloemen is redelijk groot met een omzetaandeel van 34,8%.
In 1993 zijn slechts 0,9% van de huishoudingen weieens naar een tuincentrum gegaan om
een gemengd boeket te kopen. De gemiddelde prijs per bos lag op ƒ 16,50 (vergelijkbaar
met de prijzen van de bloemist) en de Deense consument nam gemiddeld 1,8 bossen mee
huiswaarts. De jaarpenetratie voor mono-bossen ligt op 1,5%. De gemiddelde prijs van
een mono-bos is ƒ 14,41 (erg duur) en bij deze prijs wordt slechts 1,4 bos gekocht, wat
erg laag is.
* kamerplanten

Voor de kamerplanten geldt dat het tuincentrum belangrijker is in vergelijking met de
snijbloemen. De bloeiende kamerplanten zijn voor het tuincentrum het belangrijkst met
een omzet-aandeel van 80,7%, terwijl de groene planten goed zijn voor 19,3%. De pene
tratie in 1993 voor bloeiende kamerplanten komt uit op 4,4%. Per kamerplant moest
ƒ 5,21 betaald worden (ongeveer even duur als in een bloemenwinkel) en per gezin wor
den gemiddeld 4,4 bloeiende kamerplanten meegenomen naar huis. De gemiddelde prijs
van een groene kamerplant (f 8,79) ligt iets boven het niveau van de bloemenwinkel. Met
1,8 groene kamerplanten die per gezin worden gekocht, komt het tuincentrum redelijk
mee met de andere aankoopkanalen, maar de jaarpenetratie van 1,5% is zeer laag.

4.3.4 Markt
Het marktaandeel van de ambulante handel als aankoopplaats voor bloemen en kamerplan
ten bedroeg 0,1% in 1992 en in 1993 is dat gereduceerd tot 0,0% en heeft daarmee het
laagste marktaandeel van alle aankoopkanalen. Daardoor zijn de verdere uitsplitsingen
voor de markt dan ook niet gemaakt.
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5.

ASSORTIMENT

5.1 Inleiding
Om meer inzicht te geven in snijbloemen- en kamerplantencijfers wordt hieronder de
belangrijkste soorten snijbloemen en kamerplanten weergegeven die door de Deense
huishoudingen gekocht worden. De onderstaande tabellen staan vermeld in Deense
Kronen. Het percentage heeft betrekking op het waarde-aandeel. De cijfers zijn vermeld
per 100 huishoudingen. De hoeveelheid geeft het aantal bossen aan. (Gemiddelde koers
DEK = ƒ 0,2866 in 1993).
TABEL 5.1 VERDEUNG ASSORTIMENT NAAR WAARDE

Snijbloemen
Kamerplanten

1992

1993

40,5%
59,5%

38,5%
61,5%

5.2 Snybloemen assortiment
TABEL 5.2 SAMENSTELLING ASSORTIMENT SNIJBLOEMEN 1993

Snijbloemen
Gemengd boeket
Mono-bos
Anjer
Chrysanten
Freesia
Gerbera
Iris
Lelie
Orchidee
Roos
Tulp
Overige
Enkele bloemen
Overige

PVS Marktonderzoek

penetratie

hoeveelheid

waarde

%

68,5

453,50

10.551

100,0

29,4
62,9
12,6
11,3
9,1
0,9
0,9
7,5
5,6
22,9
35,2

69,20
364,80
25,85
21,65
13,50
0,85
1,10
11,00
7,35
55,85
82,35
145,35
6,35
13,15

2.934
6.452
444
499
298
22
22
261
250
1.504
2.021
1.131
85
1.080

27,8
61,2
4,2
4,7
2,8
0,2
0,2
2,5
2,4
14,3
19,2
10,7
0,8
10,0

2,4

5.3 Kamerplanten assortiment
TABEL 5.3 SAMENSTELLING ASSORTIMENT KAMERPLANTEN 1993
penetratie

hoeveelheid

waarde

%

83,7

1.043,55

17.033

100,0

79,8
22,2
32,1
16,8
36,2
21,0
8,8
1,4
30,9
23,5
10,6

876,90
45,95
96,00
39,00
139,70
36,95
11,15
2,20
75,40
51,95
21,10
357,50
148,70
0,25
0,80
0,80
0,55
36,45
14,40
10,00
1,10
15,80
1,65
66,90
17,95

12.999
1.251
1.522
515
1.725
748
209
25
1.213
704
246
4.842
2.920
6
14
15
13
610
389
130
34
257
52
1.401
1.115

76,3
9,6
11,7
4,0
13,3
5,8
1,6
0,2
9,3
5,4
1,9
37,3
17,1
0,2
0,5
0,5
0,4
20,9
13,3
4,4
1,2
8,8
1,8
48,0
6,5

Kamerplanten
Bloeiende kamerplanten
Azalea
Begonia
Bol op pot
Chrysanten
Cyclamen
Hibiscus
Kalanchoë
Poinsettia
Roos
Saintpaulia
Overige
Groene kamerplanten
Codiaeum
Dieffenbachia
Dracaena
Ficus
Hedera
Palmen
Soleirolia
Spathiphyllum
Varen
Yucca
Overige
Arrangementen

46,0
0,2
0,9
0,9
0,6
17,8
9,5
7,0
0,9
9,4
0,9
12,5

Bij de bloeiende- en groene kamerplanten zijn de totalen weer op 100% gesteld.
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SAMENVATTING
Het aantal huishoudingen dat bloemen en/of kamerplanten koopt, bedroeg in 1993 88,4%
van de Deense huishoudingen, wat duidt op een lichte afname ten opzichte van 1992. Het
gemiddelde bedrag per kopende huishouding wat uitgegeven is aan bloemisterijprodukten
komt uit op ƒ 88,84 (- 4%). Voor bloemen ligt het gemiddelde bedrag per kopende huis
houding op ƒ 44,14 bij een jaarpenetratie van 68,5% en voor kamerplanten komt het ge
middelde bedrag per kopende huishouding op ƒ 57,78 (jaarpenetratie: 83,6%). De bloei
ende kamerplanten kennen een penetratie in 1993 van 79,8%. Het bedrag per kopende
huishouding is ƒ 46,70. Voor groene kamerplanten wordt per huishouding een bedrag van
ƒ 18,19 uitgegeven bij een aankoopcijfer van 46,0%. De bestedingen van snijbloemen
laten een lichte daling zien, terwijl de bestedingen aan planten ongeveer gelijk is
gebleven.
Snijbloemen worden overwegend gekocht om aan iemand kado te geven. Bijna de helft
van de kopers van snijbloemen koopt weieens een bosje bloemen voor deze gelegenheid.
Daarnaast is het eigen verbruik ook aanzienlijk; bijna éénderde. Bloeiende kamerplanten
worden voornamelijk gekocht voor het eigen verbruik (55,9%) of om kado te geven
(39,6%). Voor groene kamerplanten geldt nog sterker dat het eigen verbruik belangrijker
is (66,3%) dan het kado-segment (30,5%).
Het oosten van Denemarken (gebied rond Kopenhagen) ligt voor wat betreft de aankopen
van bloemen en kamerplanten, in vergelijking tot de andere distrikten, op het hoogste
niveau. De overige distrikten liggen op of rond het landelijk gemiddelde.
Voor de aankopen van bloemen en kamerplanten is het levensmiddelenbedrijf het belang
rijkste aankoopkanaal (marktaandeel van 43,0%). De omzet wordt voornamelijk door
kamerplanten (73,2%) gerealiseerd en iets minder door snijbloemen (26,8%). Ten
opzichte van 1992 zijn de posities van de verschillende aankoopkanalen niet echt
veranderd. Het levensmiddelenbedrijf lijkt marktaandeel van de bloemenwinkel op te
snoepen. Ook is het tuincentrum bescheiden in opkomst.
Als tweede aankoopkanaal geldt de bloemenwinkel met een marktaandeel van 27,5 % in de
totale verkopen van bloemen en kamerplanten. De omzetverdeling ligt in het voordeel van
de snijbloemen; 57,1% en kamerplanten realiseren 42,9%.
De bloemenwinkel heeft wel het grootste marktaandeel (39,5%) voor wat de betreft de
verkopen van snijbloemen. Het levensmiddelenbedrijf heeft een aandeel van 28,9% in de
totale bloemenverkopen in Denemarken.
Het levensmiddelenbedrijf is voor de afzet van kamerplanten veruit het belangrijkst. Meer
dan de helft (52,3%) van de totale bestedingen van kamerplanten wordt hier gerealiseerd.
De bloemenwinkel heeft een aandeel van 'slechts' 19,7%.
De Deense huishoudingen geven relatief gezien meer uit aan kamerplanten (61,5%) dan
aan snijbloemen (38,5%). Bij snijbloemen zijn de mono-bossen het meest geliefd. Binnen
de groep kamerplanten zijn met name de bloeiende kamerplanten het belangrijkst.
PVS Marktonderzoek
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DEEL 2: KWALITATIEF CONSUMENTENONDERZOEK

6 . METHODE EN DOELSTELLING
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van acht groepsdiscussies met consumenten in
Denemarken. Tijdens een groepsdiscussie praten 8 respondenten onder leiding van een
gespreksleider twee uur diepgaand over een bepaald onderwerp. Het onderzoek is
uitgevoerd door Gallup A/S op 16 en 17 februari 1994 in Kopenhagen en op 21 en 22
februari in Aarhus.
Twee groepsdiscussies per regio behandelen het onderwerp snijbloemen en twee gingen
over potplanten. Deze twee zijn weer gesplitst in een groep heavy-users (kopen minimaal
één keer per maand) en light-users (kopen twee tot vier keer per jaar).
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de houding en het gedrag van
de Deense consument ten opzichte van bloemen en potplanten. Het onderzoek is uitge
voerd op verzoek van Bloemenbureau Holland voor zijn activiteiten in Denemarken om de
afzet van bloemen en potplanten te stimuleren.
Voor meer specifieke informatie betreffende dit onderzoek, kunt u zich wenden tot het
Produktschap voor Siergewassen.

H.M.M. de Wit
PVS, Afdeling Marktonderzoek
Den Haag, april 1994

PVS Marktonderzoek

27

7. SNIJBLOEMEN
7.1 Algemene houding ten opzichte van bloemen
Allereerst mochten de respondenten in drie woorden aangeven welke associaties bloemen
oproepen. Hierbij worden vooral emotionele waardes genoemd. Bloemen brengen vooral
vreugde en zon in een woonkamer op een koude winterdag en worden geassocieerd met
"liefde, vreugde en plezier".
De vrouwen boven de 50 kopen bloemen vooral om de woonkamer keurig en toonbaar te
maken. De jongeren kopen bloemen meer spontaan als ze interessante boeketten zien. Een
gunstige prijs is dan belangrijk. Bloemen zijn voor hen een deel van de persoonlijkheid.
De light-users kopen in het algemeen alleen bloemen voor speciale gelegenheden, als er
gasten langskomen of als cadeau voor de gastvrouw. Veel vrouwen kopen bloemen
wanneer het huis is opgeruimd. Dit geeft net de finishing touch. Bloemen worden ook
gekocht om jezelf op te vrolijken.
Een bos bloemen wordt altijd gewaardeerd door de ontvanger. Bij belangrijke gelegenhe
den geef je wat anders dan bloemen, of in ieder geval een cadeau erbij. Dit geldt
bijvoorbeeld bij een veijaardag of een trouwdag. Concurrenten van bloemen zijn: wijn,
boeken, huishoudelijke versieringen, chocolade en potplanten. Maar deze cadeaus worden
niet zo romantisch en gezellig bestempeld als bloemen.

7.2 Aankoopperiodes
De Deense consument koopt bloemen vooral in het eerste kwartaal van het jaar. In
februari, maart en april ben je in de "spring-mood" en dan moet je dat zichtbaar maken in
de woonkamer. Het is om jezelf op te vrolijken en zon en licht te brengen in een koude
periode. De oudere heavy-users kopen bloemen het hele jaar door. De light-users kopen
meer in de winter en het voorjaar.
In de zomer worden weinig bloemen gekocht. Allereerst omdat je dan vaak niet thuis bent
en ook omdat alles om je heen dan bloeit. Als in deze periode iets wordt gekocht zijn het
potplanten.

7.3 Koopdrempels
Met name het gebrek aan interessante en exotische bloemen weerhoudt de jongeren ervan
meer bloemen te kopen. Het huidige aanbod is niet interessant genoeg en wordt als saai
bestempeld.
Ook het feit dat de bloemen wel eens van slechte kwaliteit zijn of dat ze te duur zijn voor
de consument is een reden om soms geen bloemen te kopen. Met name de light-users
vinden de bloemen nogal eens te duur. Voor de heavy-users is de waarde van bloemen
niet in geld uit te drukken.
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De vergankelijkheid wordt als zwak punt van bloemen gezien. Aan de andere kant is dit
ook wel weer een positief punt, want de sterfbaarheid geeft ook een gevoel van luxe. Je
geeft geld aan iets, wat niet noodzakelijk is. Een potplant heeft dit niet.

7.4 Aankoopcriteria
Alle respondenten zoeken naar een goede prijs-waarde verhouding als ze bloemen kopen.
Bloemen moeten vers zijn en bij voorkeur nieuw en origineel. Als de consumenten
bloemen voor zichzelf kopen zijn ze wat prijsbewuster dan als het voor een cadeau is.
Met name voor de heavy-users moet het boeket goed geschikt zijn.
De soort bloem en de kleur zijn voor iedereen belangrijk. Sommige bloemen hebben een
symbolische waarde. Voor de ouderen zijn lelies begrafenisbloemen. De jongeren vinden
het een geschikte bloem om zowel voor jezelf als voor cadeau te kopen. De jongeren
vinden de anjer juist weer een begrafenisbloem. Niemand zou echter om deze reden de
bloem niet kopen. Een rode roos is een teken van liefde.
In het algemeen horen witte bloemen bij de dood en begrafenissen. De jongeren vinden
het niet erg om witte bloemen te kopen. Ook houden zij van gele, oranje en paarse
bloemen. Rose wordt weer niet gewaardeerd, deze kleur is wat ouderwets en dof. De
jongere light-users vinden het huidige kleuren aanbod nogal eens te ouderwets, wat een
reden is om geen bloemen te kopen.
De consumenten van boven de 50 houden weer niet van geel, oranje en bruin-rood. Zij
houden juist weer wel van rose bloemen.
Het is fijn als bloemen lekker ruiken, maar het is echter niet een belangrijk criterium
voor aankoop. Wel geven een paar respondenten aan dat de geur in een bloemenwinkel de
mensen verleidt om bloemen te kopen.
De verpakking is bij bloemen als cadeau belangrijk. Een mooi papier verhoogt het gevoel
van luxe.
De jongeren kopen het liefst exotische bloemen. Het hoeft niet altijd een groot boeket te
zijn, maar dan moet het iets speciaals zijn, zoals Zantedeschia, lelies of Strelitzia.
De light-users vinden het niet erg om kant-en-klaar-boeketten te kopen. De meeste
consumenten willen er echter iets van zichzelf inleggen ("het moet iets unieks hebben") en
misschien staan deze boeketten al lang.
Niemand houdt van geverfde bloemen. Bloemen moeten natuurlijke kleuren hebben.

PVS Marktonderzoek

29

7.5 Prysranges
Als consumenten bloemen voor eigen gebruik kopen ligt de prijs tussen de 20 en 50
Deense Kronen (7 tot 17 gulden). De heavy-users hebben iets meer geld over voor
bloemen dan de light-users. Als maximale prijs wordt 60 DKK genoemd (20 gulden).
Bloemen als cadeau mogen duurder zijn. 70 tot 100 Deense Kronen (23 tot 33 gulden) is
normaal. 150 DKK (50 gulden) is wel het maximum.
Een gemengd boeket mag iets meer kosten dan een bos van één soort.

7.6 Imago's aankoopkanalen
De heavy-users kopen hun bloemen normaal gesproken bij de bloemist. Een goed
alternatief is de (groente) markt. Als er te weinig tijd is, gaat men ook wel naar de
kruidenier. Deze groep consumenten koopt niet graag bloemen in een supermarkt. Het
aanbod wordt te saai en van te slechte kwaliteit bestempeld. Daarnaast is de omgeving
niet inspirerend. Een bloemenzaak heeft een exclusievere en fijnere atmosfeer. Het
voordeel van de markt is het levendige en het brede assortiment. De kwaliteit wordt hier
echter wel iets minder hoog ingeschat dan bij de bloemist. Een voordeel van de bloemist
is dat je zelf kunt bepalen welke bloemen er in het boeket gaan, waarna ze geschikt
worden. Je moet er ook rustig rond kunnen kijken, zonder dat er iemand achter je
aanloopt.
Bij light-users bestaat de afkeer voor de supermarkt niet zo sterk. Vooral de drukte van
alledag zorgt ervoor dat men bloemen voor eigen gebruik bij de supermarkt of de
kruidenier koopt. Ook houden de consumenten meer van de atmosfeer op de markt. Deze
groep voelt zich wel vaak bezwaard om een bloemenzaak binnen te stappen. Normaal
gesproken zijn de bloemen niet geprijsd en het is zeer gênant om de prijs te vragen en
dan weg te gaan omdat je het niet kunt veroorloven. Als het om een cadeau gaat bezoekt
men wel een bloemenzaak.

7.7 Vervangingsprodukten
Alle respondenten geven toe dat het voordeel van bloeiende potplanten de houdbaarheid
is. Bloeiende potplanten hebben echter weer meer verzorging nodig en zij geven absoluut
niet hetzelfde gevoel van luxe en jezelf verwennen. Ook geef je bloeiende potplanten niet
zo snel cadeau, met uitzondering van de zomer of als er een elegante pot bij zit.
De meeste respondenten houden niet van kunst-bloemen. Alleen de zijden bloemen gaan
nog. Je wordt ze snel zat, ze zitten snel onder het stof en ze geven geen gezellige sfeer.
Daarnaast herinneren ze je aan bedrijven en kantoren. Ze stralen geen sfeer uit.
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7.8 Assortiment
De traditionele bloemen zijn bekend: lelies, narcissen, freesia's, rozen en tulpen. Veel
andere namen kan men echter niet spontaan noemen. Dit komt waarschijnlijk ook doordat
het aanbod smal is.
De light-users hebben wat meer moeite met het benoemen van bloemen, vooral als het
niet typisch Deense namen zijn. Niemand kan de Latijnse namen onthouden.
Voor de oudere consumenten is de roos favoriet. Zij houden niet zo van lelies en iris, wat
met dood en begrafenissen verbonden is.
De jongeren vinden het moeilijk om de meest populaire bloem te noemen. In het
algemeen werd tulp en lelie het meest genoemd. Deze groep houdt niet van te kunstmati
ge en plastic-achtige bloemen, zoals de orchidee. Ook houdt men niet van chrysanten, met
name de soorten met de kleine ouderwetse bloemetjes en de rose kleuren worden niet
gewaardeerd. Anjers worden ook niet zo positief beoordeeld.
De meeste respondenten zijn het er over eens dat rozen er natuurlijker uit zouden moeten
zien dan degene die in de bloemenzaak worden aangeboden: wat ruigere stelen met
doornen.

Beoordeling Roos
Iedereen kent deze bloem. De ouderen vinden dit de meest elegante bloem die er bestaat.
De jongeren beoordelen de bloem als een beetje saai en ouderwets, tenzij je ze van een
geliefde krijgt. Zij houden meer van tuinrozen, deze zien er natuurlijker uit met wat
ruigere takken.

Beoordeling Freesia
Iedereen kent deze bloem. De ouderen houden van deze bloem vanwege de geur en het
uiterlijk. Voor de jongeren is het een wat ouderwetse en conservatieve bloem. De
associatie neigen naar de dood en het ziekenhuis.

Beoordeling Chrysant
Iedereen kent deze bloem en de respondenten van boven de 50 houden er bijzonder van.
De jongeren bestempelen de bloem als lelijk, zeker als potplant. De witte bloemen zouden
nog gaan. De rose soorten worden door de jongere het slechtst beoordeeld.

Beoordeling Lelie
Voor iedereen is dit een bekende bloem. De ouderen associëren de bloem met de dood.
Voor de jongeren is het een elegante, lekker geurende en mooie bloem. De longiflorums
worden in het snijbloemenboekje als mooiste bestempeld.
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Beoordeling Gerbera

De ouderen kenden deze bloem, de jongeren minder. De meeste respondenten vonden het
wel een mooie bloem. Vooral de jongeren beoordelen de bloem als elegant.
Het ijzerdraad, waarmee de bloemist gerbera's opbindt, wordt afgewezen. Als de stengels
te zwak zijn bij bloemen, hebben ze deze bloem liever als potplant.
Van deze vijf besproken bloemen houden 50 plussers het meest van de rozen. De
jongeren hebben liever lelies. Deze passen beter in het interieur en ze houden van een bos
bloemen op de grond.
De jongeren pleiten voor een breder assortiment dan dat tegenwoordig wordt aangeboden.
Ze houden vooral van de wat grotere bloemen, zoals Strelitzia, Zantedeschia en Ranon
kel. Deze kunnen ook alleen staan, met bijvoorbeeld een Anthuriumblad. De oudere
respondenten zijn wel tevreden over het huidige aanbod.
De meeste respondenten vinden het een goed idee om het getoonde snijbloemenboekje van
het Bloemenbureau bij de bloemist te gaan verkopen. Wel zal er dan meer informatie in
moeten over de verzorging van bloemen en ook is het belangrijk dat de Deense namen er
bijstaan. Zo kun je beter naar bepaalde produkten vragen die je al eens hebt gekocht. Men
is bereid om 10 tot 20 Kronen te betalen voor het boekje.

7.9 Aankoopgedrag
Service
De service op het verkooppunt is belangrijk. Velen willen meer weten over het vaasleven
van de bloemen. Bij de bloemenzaak verwacht men de meeste service, maar ook op de
markt verwacht men wel informatie over de verzorging.
Informatie
Er bestaat bij de consumenten behoefte aan produktinformatie. Het gaat hierbij vooral om
verzorgingstips. Ook wil men graag de Deense namen weten van de produkten.
De meeste respondenten lezen niet veel over bloemen. Op TV ziet men wel eens
programma's over bloemen. Een voorbeeld is het Zweedse programma "Beautiful
Sunday". Een bloem van de week op Teletekst is spontaan als leuk idee gelanceerd. De
jongeren zouden een artistieke benadering waarderen. De Deense bloemenspecialist
Bering wordt in dit verband genoemd.
De heavy-users zouden graag meer informatie willen over de geschiedenis van bloemen
en over bloemententoonstellingen.
Het herkomstland is voor de consumenten geen belangrijk punt. Ook het milieu speelt bij
bloemen en potplanten (nog) geen grote rol.
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7.10 Koopintentie
Veruit de meeste vrouwen kopen nu meer bloemen dan een paar jaar geleden. Dit komt
doordat ze nu meer geld hebben. De jongeren geven aan dat het komt omdat ze nu meer
thuis zijn.
De meeste consumenten verwachten in de toekomst meer bloemen te gaan kopen, omdat
men verwacht meer geld te krijgen. Tevens spreekt men de hoop uit dat het assortiment
breder wordt.
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8. POTPLANTEN
8.1 Associaties
De associaties met potplanten zijn woorden als "aarde, zomer, leven, vreugde, moeder".
De associaties met bloemen zijn emotioneler. Potplanten missen elegantie en een diepere
betekenis vanwege de houdbaarheid, waardoor ze rationeler worden benaderd. Potplanten
staan ook vaker in de vensterbank, terwijl snijbloemen een centrale plaats op de tafel
krijgen. Groene potplanten hebben een decoratieve functie.

8.2 Aankoopperiodes
Groene potplanten worden het hele jaar door gekocht. De meeste aankopen zijn gepland,
wanneer een oude plant doodgaat wordt er een nieuwe gekocht.
Wel worden de respondenten geïnspireerd om spontaan groene potplanten te kopen als ze
een speciale plant of een interessant aanbod zien. Dit komt echter niet zoveel voor. Wel is
er behoefte aan een interessanter aanbod. Bonsai is in dit verband genoemd.
Bloeiende potplanten worden meer in de winter en het voorjaar gekocht. Zij brengen meer
licht en kleur in huis. Bloeiende potplanten worden wel wat als ouderwets bestempeld in
vergelijking met groene potplanten. Een voordeel van groene potplanten is ook dat ze
langer goed blijven. Er is een tendens dat steeds meer potplanten rond Kerstmis worden
gekocht. Het is om licht te brengen in een donkere periode.
De meeste consumenten kopen meer bloeiende potplanten dan de groene exemplaren. Dit
komt allereerst door de prijs, maar ook het aanbod van de groene potplanten wordt als te
saai bestempeld. Bloeiende potplanten zorgen er tenslotte voor dat je je goed voelt,
vanwege het gevoel van de verdwenen zomer.
Potplanten zijn ook geschikt om als cadeau te doen vanwege hun symbolische waarde. Je
brengt goede en positieve gevoelens over.
De belangrijkste concurrent van potplanten als cadeau zijn bloemen. Deze worden vaker
weggegeven. Daarnaast worden chocolade, kandelaren, boeken, parfum en wijn als
concurrenten genoemd.
Potplanten zijn een persoonlijker cadeau dan bijvoorbeeld wijn en chocolade. Toch is er
een tendens om geen potplanten te geven bij formele gelegenheden, in ieder geval niet aan
mensen die je niet goed kent.
Het is een traditie om een groene potplant te geven bij een house-warming-party.
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8.3 Koopdrempels
Een zwak punt van potplanten is dat een mooie pot vereist is. De plastic pot wordt als
lelijk bestempeld en het wordt hierdoor een alledaags produkt. Bijna iedereen is het
erover eens dat potplanten in een stenen pot horen, bij voorkeur met een schoteltje. Een
mooie pot kost echter erg veel in een bloemenzaak. Dit weerhoudt de consument er wel
van om potplanten te kopen.
De meeste aangeboden potplanten zijn niet zo feestelijk als snijbloemen. Dit weerhoudt de
respondenten wel eens van aankopen.

8.4 Aankoopcriteria
Het belangrijkste punt is dat een potplant moet aanspreken. De plant moet opvallen en
zich onderscheiden. Daarnaast moet de kwaliteit goed zijn en de prijs redelijk. Een plant
moet er energiek uitzien en zachte, groene bladeren hebben. Een bloeiende potplant moet
veel knoppen hebben.
De jongeren houden niet van meer-kleurigere bladeren. Zij willen licht of donker groene,
glimmende bladeren. Dikke, donzige bladeren worden afgewezen. De ouderen geven hier
niet om.
Het wordt gewaardeerd als planten geuren, maar het is geen belangrijk criterium.

8.5 Prijsranges
Prijzen die de Deense consument over heeft voor een groene of een bloeiende potplant
ontlopen elkaar niet veel. Een groene potplant mag 20 tot 70 Deense Kronen kosten, met
een maximum van 100 Kronen (30 gulden). Voor een bloeiende potplant heeft men 20 tot
60 Kronen over (7 tot 20 gulden). De consumenten uit Kopenhagen hebben iets meer over
voor een bloeiende potplant dan degenen uit Jutland.

8.6 Imago's van aankoopkanalen
De meerderheid van de heavy-users kopen hun potplanten bij een bloemenzaak, of anders
op de (groente)markt. De light-users kopen meer bij supermarkten (Brugsen, F^tex).
Maar ook kopen zij bij de bloemist en de markt.
Het voordeel van de supermarkt is het gemak en de planten zijn wat goedkoper dan bij de
bloemist.
Om op de markt potplanten te kopen is leuk en het assortiment is breed. Een bloemenzaak
straalt meer exclusiviteit en luxe uit en de kwaliteit wordt beter beoordeeld.
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8.7 Assortiment
De volgende potplantennamen werden spontaan genoemd.:
Hibiscus, Azalea, Primula, Chrysanthemum, Hoya, Ficus, Kalanchoë.
De meest populaire potplanten voor de jongeren zijn de exotische exemplaren, zoals
Hibiscus en Azalea. Planten vertellen iets over je persoonlijkheid. Een meerderheid pleit
voor meer informatie over de namen van potplanten. Het is nu moeilijk om naar bepaalde
planten te vragen.
De ouderen houden meer van de traditionele soorten, zoals de potchrysant. Niemand
houdt van de Sanseveria. De jongeren houden ook niet van Asters en Euphorbia. De
cactussen worden ook niet gewaardeerd.

Beoordeling Ficus
De meesten houden van deze plant, het ziet er uit als een kleine boom. De soorten met de
lichte kleuren bevallen minder goed ("die zijn ziek").

Beoordeling Draceana
De jongeren houden niet zo van deze plant. Je ziet hem teveel en ze missen een krachtig
uiterlijk. Vooral de geel-bladige zien er lelijk en ziek uit en de meer-kleurige-bladeren
worden ook niet gewaardeerd. De anderen waarderen deze planten wel.

Beoordeling Yucca
De meesten houden niet van deze plant, omdat ze deze te vaak zien en hierdoor saai zijn
geworden. De bladeren zijn te stijf en zouden zachter moeten zijn. Ze groeien ook te
langzaam en verzamelen stof.

Beoordeling Saintpaulia
De meesten vinden deze plant aardig. De jongeren houden niet van de rose vormen, die
moeten blauw of wit zijn.

Beoordeling Kalanchoë
De heavy-users houden niet zo van Kalanchoë, omdat ze die teveel hebben gezien. De
plant wordt als saai en te klein bestempeld. De jongeren willen oranje en gele exempla
ren, terwijl de ouderen rood prefereren.

Beoordeling Spathiphyllum
Alle respondenten onder de 50 houden erg van deze plant, ze zijn mooi, grappig, apart en
interessant.
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De jongeren roepen de Spathiphyllum als favoriete plant uit van de vijf besproken
soorten. De ouderen houden het op de Saintpaulia.

8.8 Aankoopgedrag
De service in de bloemenzaak is belangrijk, alsmede de verpakking. In de supermarkt
wordt geaccepteerd dat er weinig service is. Op de markt is de verpakking niet belangrijk.
Hier speelt de lagere prijs en het brede aanbod een centrale rol.
In het algemeen is de consument wel tevreden over de service. Maar er ontbreekt nog
veel informatie: verzorgingstips en de Deense naam horen er eigenlijk bij. Ook over de
licht- en waterbehoefte bestaan veel vragen. Als dit beter wordt, geven de respondenten
aan dat ook meer planten worden gekocht. Alleen de bloemist geeft deze informatie en
dan moetje er ook nog om vragen.
De ouderen hebben vaak wel een plantenboek waarin men over potplanten leest. De
jongere lezen wel eens wat over potplanten in vrouwenbladen. Zij pleiten ervoor om meer
op TV over potplanten te horen met een artistieke invalshoek. Een plant van de maand op
Teletekst is ook een mogelijkheid.
Ook bij de potplanten wordt het uitgeven van het assortimentsboekje zeer positief
beoordeeld. Wel benadrukt men dat er meer verzorgingstips in moeten en de Deense
namen. Het boekje mag 10 tot 20 Deense Kronen kosten.

8.9 Koopintentie
De meeste consumenten kopen nu meer potplanten dan een paar jaar geleden. Dit komt
door het grotere aanbod en het ruimere budget dat beschikbaar is. Een aantal jongeren
kopen nu minder potplanten omdat ze sneller wijn geven aan vrienden.
De meeste vrouwen verwachten in de toekomst meer potplanten te gaan kopen. Wel zal
dan het aanbod wat interessanter moeten worden en de economie wat beter.
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9. CONCLUSIES

EN AANBEVELINGEN

Er blijkt in Denemarken een enorme behoefte te bestaan aan een breder assortiment,
zowel bij de bloemen als bij de potplanten. Het huidige aanbod wordt in veel gevallen als
saai en ouderwets bestempeld. De consumenten geven zelf aan dat ze bij een interessanter
aanbod meer bloemen en potplanten zouden kopen, zowel voor eigen gebruik als voor
cadeau. Bij de bloemen vragen met name jongeren om meer exotische en speciale
bloemen, zoals Strelitzia of Zantedeschia.Het aanbod van groene potplanten bestaat vooral
uit Yucca en Draceana. Deze planten worden hierdoor als saai bestempeld. De Spathiphyllum werd zeer positief beoordeeld.
De verkoop van bloemen en potplanten kan ook gestimuleerd worden door meer verzorgingstips mee te geven en ook de Deense namen zijn belangrijke punten om te communi
ceren. De Latijnse namen zijn voor Denen moeilijk uit te spreken en te onthouden. De
informatie zal op het punt van verkoop moeten worden verstrekt. Nu moet de consument
er vaak zelf om vragen.
Het prijzen van produkten is met name voor de light-users een belangrijk knelpunt. Het
niet geprijsd zijn weerhoudt consumenten ervan een bloemenzaak binnen te stappen. Het
wordt als zeer gênant ervaren om naar de prijs van bloemen te vragen en ze dan vervol
gens niet te kopen.
Veel consumenten vinden het een nadeel dat potplanten in een plastic pot zitten. Het
plastic wordt als lelijk bestempeld en de plant wordt hierdoor een alledaags produkt. Als
de consument een potplant koopt moet er vaak een mooie pot bij worden gekocht en dit
maakt het duur. Het probleem van de plastic pot weerhoudt de consument er wel eens van
om een potplant te kopen. Volgens de Deense consument hoort een potplant in een stenen
pot, bij voorkeur met een schoteltje.
Bloemen worden zeer geschikt gevonden om cadeau te doen. Het is een persoonlijk
geschenk, geschikt voor officiële gelegenheden als voor persoonlijke gebeurtenissen.
De consumenten van boven de 50 houden erg van rose bloemen. De jongeren hebben
liever oranje en gele bloemen (heldere kleuren), rose wordt door hen als ouderwets
bestempeld.
Rozen zijn favoriet bij de ouderen, jongeren houden het meest van lelies. De jongeren
houden meer van tuinrozen dan van gewone rozen. Vanwege het natuurlijke uiterlijk en
ruigere takken.
De jongeren houden niet van meer-kleurige bladeren. Zij willen licht of donker groene,
glimmende bladeren. Dikke, donzige bladeren worden afgewezen. De 50-plussers geven
hier niet om.
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Aanbevelingen
De snijbloemen- en potplantenassortimentsboekjes van het Bloemenbureau zijn een goed
middel om een breder assortiment te laten zien en om verzorgingstips mee te geven. Wel
zullen de boekjes aangepast moeten worden met meer verzorgingstips en de Deense
namen moeten erin komen, omdat de Latijnse namen te moeilijk zijn. De boekjes zouden
op het punt van verkoop kunnen worden verkocht.
Een ander medium om de Deense consument te informeren over nieuwe soorten en
verzorgingstips zijn vrouwenbladen en TV-programma's. Ook pleiten de consumenten
ervoor dit op een artistieke en decoratieve manier te doen. De bekende bloemist Bering
zou hierin een rol kunnen spelen. Een bloem van de week en een plant van de maand
wordt door de consument als geschikte mogelijkheid gezien. Dit zou via Teletekst
overgebracht kunnen worden. Ook zal gecommuniceerd kunnen worden dat een plastic
pot beter voor de plant is.
In advertenties zullen de betekenissen en emotionele waarden van bloemen en potplanten
benadrukt moeten worden. Op het verkooppunt zal dit ook uitgestraald moeten worden:
leven, romantiek, natuur, elegantie en vruchtbaarheid.
De detaillisten in Denemarken zullen het aanbod meer aan moeten passen aan de wensen
van de consument. Het huidige aanbod wordt als saai en ouderwets bestempeld. Door
middel van artikelen in vakbladen of trainingen kunnen de detaillisten over de wensen
geïnformeerd worden. De Nederlandse handel en de Duitse groothandel zullen hier ook
op in moeten spelen.
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