Promotie
tot een kunst verheven
 		Di scus Tro pi c a

Omdat dit vakblad ‘reclame en promotie’ als thema heeft, wilden we graag op bezoek bij
een dierenspeciaalzaak die veel doet aan promotie en reclame. Bij Discus Tropica in Dieren
is dat een understatement. Maarten Beek heeft het genereren van publiciteit voor zijn
winkel tot een kunst verheven.
Tekst en foto’s: Janine Verschure

W

e zitten aan tafel met Maarten Beek
en zijn vader Harry (74), die iets meer
dan vijftig jaar geleden in Dieren een
dierenspeciaalzaak begon onder de
naam Tropica. “Vorig jaar hebben we
het vijftigjarig bestaan van onze win-

kel gevierd”, vertelt Harry. Zijn twee zonen stapten ook in
het bedrijf. Maarten staat nu aan het roer van Discus Tropica

Dieren en broer Radboud heeft twee Discus-dierenspeciaal-

zaken in Brummen en Zutphen.
Discus Tropica Dieren bestaat uit twee verdiepingen, heeft
een prettig parkeerterrein voor de deur en elf medewerkers
in dienst, van wie het merendeel parttime werkt. Op de
bovenverdieping van de winkel is volop ruimte om tientallen
hondenbedden, vogelkooien en kattenkrabpalen te tonen. De
ruimte rondom de opvallende trap, die toegang biedt tot de
bovenverdieping, is beschilderd met taferelen uit het dorp
Dieren. Deze zijn zo gedetailleerd weergegeven, dat het lijkt
alsof je er zo in kunt stappen. Een kunstenaar uit Dieren, Gerben Bijzitter, heeft er maandenlang aan gewerkt. Schuin onder
de trap treffen we Harry en zijn vrouw aan, levensecht vastgelegd al varend in een bootje, met zwarte Labrador Brandy op
de punt. “Leuk hè?”, lacht Maarten. “Dat hebben we er stiekem een keer in laten schilderen toen pa met vakantie was.”
Harry is al even met pensioen, maar voor stilzitten is hij niet
in de wieg gelegd. Hij maakt deel uit van het bestuur van
Stichting Dieren met Dieren, is een fanatiek hengelsporter en
is nog regelmatig te vinden in de dierenspeciaalzaak van zijn
zoon. “Onder andere als Dibevo op de koffie komt”, lacht hij.
“Maar als het over reclame en promotie gaat, moet je bij Maarten zijn. Die is daar een kei in.”

Erfelijk belast
→
Maarten en
Harry Beek
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Maarten Beek is zo’n man die regelmatig ’s nachts wakker

schiet omdat hij weer eens iets bedacht heeft. In zijn dierenspeciaalzaak gaat bijna geen week voorbij zonder dat er

iets georganiseerd wordt. De ene keer is het een evenement dat

eettafels voor katten,

tot doel heeft meer voetjes over de winkelvloer te krijgen, de

konijnen en knaagdie-

andere keer een prijsvraag om een product te promoten, of een

ren, en soms zien we

actie om goodwill, bekendheid of simpelweg meer omzet te gene-

zelfs paarden aan tafel.

reren. Maarten vertelt dat hij niet de enige is die promotie-acties

Het aantal mensen –

bedenkt. “Onze medewerkers helpen ook mee”, vertelt hij. “Heel

en dieren – dat op het

vaak is onze zaterdagmiddagborrel de plek waar leuke ideeën

buffet afkomt groeit nog steeds. Vorig

geboren worden. Maar inderdaad: ik ben daar wel veel mee bezig.

jaar tijdens ons jubileum zaten er meer dan 200 dieren aan de

Omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik nu eenmaal erfelijk

tafel. Het dierenbuffet genereert veel publiciteit, al jarenlang. Voor

belast ben. Ik heb dat echt van mijn vader.”

Dieren, maar zeker ook voor Discus Tropica.”

Harry is een van de initiators van Stichting Dieren met Dieren (zie
kader – red.). “Het dierenfestijn, dat elk jaar rond dierendag geor-

Ruim tweeduizend mensen

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van de winkel, verscheen er op

ganiseerd wordt, is een evenement waar onze winkel heel nauw

2 oktober 2019 in de Regiobode van Dieren een katern van acht

bij betrokken is”, vertelt hij. “Zo organiseren we al bijna twintig

pagina’s over Discus Tropica. Dit katern heette de Jubileum Cou-

jaar lang het dierenbuffet. Voorheen was dat het ene jaar hier
op de parkeerplaats en het ander jaar in het centrum van Dieren,

rant. “De oplage van de Regiobode is 47.500”, zegt Maarten.
“Daarmee bereikten we dus een mooi aantal mensen. Onze

maar sinds een aantal jaar alleen nog in het centrum, zodat het

Jubileum Courant was tevens een uitnodiging voor de viering

echt een dorps gebeuren is. Wij voorzien de tafels van tafelkleden,

van ons vijftigjarig bestaan op 5 oktober vorig jaar. We

bloemen en natuurlijk diervoeding. Naast de hondentafels zijn er

weten niet of het kwam door de krant, door onze Face-

Discus Tropica

bookpagina of door mond-tot-mondreclame, maar

Stichting Dieren
met Dieren
Stichting Dieren met Dieren is in 2002 opgericht met als
doel rond Werelddierendag in het dorp Dieren een evenement te organiseren, waaraan zoveel mogelijk huisdieren
met hun baasje kunnen deelnemen. Het meest bekend is
de jaarlijkse wandeltocht en het traditionele dierenbuffet.
De stichting zet zich in om Dieren op de kaart te zetten
als een plaats die zowel voor toeristen als bewoners veel
interessants te bieden heeft. Zo realiseerde de stichting
de Dierense Sporenpaden. Dat is een wandeling die leidt
langs (historische) bezienswaardigheden in Dieren en de
natuur rondom dit Gelderse dorp.

er waren hier op 5 oktober over de hele dag zo’n
2500 à 3000 mensen.” Maarten vertelt dat het doel
van zo’n evenement niet direct is om meer omzet te
genereren. “Als je kijkt hoeveel tijd, moeite en geld het kost om
zoiets te organiseren ... Maar uiteindelijk heb je er natuurlijk wel
degelijk profijt van. Je biedt mensen een gezellige dag, bedankt
je klanten voor het feit dat je al vijftig jaar een boterham kunt
verdienen in dit bedrijf, en je creëert een hoop goodwill. Natuurlijk moet je zelf ook geen hekel hebben aan een feestje, en is het
belangrijk dat je het leuk vindt om iets op poten te zetten. Maar
hoewel dat dus niet meetbaar is, denk ik zeker dat zo’n evenement uiteindelijk wel degelijk goed is voor je bedrijf.”

Promotiekanonnen

“Een cocktailparty; workshop hamsterscaping; aquascaping door
Nederlands kampioen Romy Verlaan; lezingen over het gebit van
de hond of over reizen met je huisdier,
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gratis check-up door de dierenarts; een proeverij van een

hoe leuk ze zijn, hoe je ze huisvest en verzorgt. Een dier kan

diervoedermerk; een workshop lekkernijen maken voor bui-

voor een enorm stuk sfeer en beleving zorgen. Onze konijnen-

tenvogels; een tapasbar voor honden; Konijn Hop – dat is een

verblijven liggen vol met verrijkingsmateriaal, zodat mensen

soort springwedstrijd voor konijnen; honden trainen om zwerf-

kunnen zien wat de dieren daarmee doen en het zelf wellicht

vuil en plastic op te ruimen; een workshop katten en honden

ook aanschaffen. Wij geven workshops over het inrichten van

trimmen; kinderboerderijdieren op de parkeerplaats;

“Ik begrijp
niet dat er
ondernemers zijn
die geen
dieren in
hun winkel
hebben.Dieren zijn het
hart en de
ziel van je
bedrijf.”

kortingsacties en natuurlijk het dierenbuffet
rond dierendag.” Deze indrukwekkende
opsomming geeft Maarten als we

een aquarium of hamsterscaping, en we hebben een
hamsterscaping-voorbeeldbak in de winkel
staan. Als klanten voor tachtig euro artikelen kopen voor hun hamster, dan is

hem vragen naar voorbeelden van

het toch geen enkel probleem dat je

promotionele activiteiten binnen

geen zes hamsters per week meer

Discus Tropica. “En dan heb ik

verkoopt? Regelmatig komen kin-

het nog niet eens over de dieren

derdagverblijven met de kinderen

hier in de winkel. Als er ergens

een rondje door de winkel doen,

promotiekanonnen zijn, dan zijn

er komen hier opa’s en oma’s om

het toch dieren? Een foto van

met hun kleinkinderen naar de

onze Franse hangoorkonijnen op

dieren te kijken. Dat juichen we

Facebook, een filmpje van hamster
Jaws op Instagram of een tekstje
waarin we uitleggen waarom je je
vingers niet in het aquarium van slangenkopvis Bert moet steken. Zeker weten
dat dat werkt om je winkel weer even te laten
oplichten in het hoofd van je klanten.”

Hart en ziel

“Ik begrijp niet dat er dierenspeciaalzaakondernemers zijn die
geen dieren in hun winkel hebben”, zegt Harry. “Dieren
zijn het hart en de ziel van je bedrijf. Natuurlijk is
er veel veranderd wat de verkoop van levende

Educatief

Enkele keren per jaar bezoeken groepen
basisschoolkinderen de winkel van de familie Beek, om les te krijgen van Maarten of Harry.
Harry: “We vertellen dan over de dieren in de winkel, wat
die dieren zo bijzonder maakt en hoe je ervoor moet zorgen.
Ook geef ik al veertig jaar hengelsportinstructie aan kinderen,
dat loopt via het bestuur van mijn eigen hengelsportvereniging.
Vroeger hadden we een wachtlijst van vijftig kinderen waar we
er dan twintig van moesten teleurstellen omdat er geen plaats
meer was. Nu mag je blij zijn als je er tien hebt. We hebben

have betreft. Vroeger verkochten we praktisch

nog steeds een flinke hoek hengelsport, maar je merkt wel dat

elke dag wel een kanarie, tegenwoordig is dat

er hier in de buurt minder gevist wordt.” Maarten vertelt dat ze

er misschien eentje per week. Ik denk dat dat

ooit met een aantal konijnen naar het bejaardencentrum gin-

komt vanwege de veranderde kijk op welzijn

gen, om de dieren aan de ouderen te laten zien en er wat over

van dieren. Mensen denken drie keer na voordat ze een dier aanschaffen, en eigenlijk is dat
een goede zaak.”
Maarten: “Vandaag de dag verkopen we wellicht minder dieren dan vroeger, maar we hebben die dieren ook in
de winkel omdat ze een meerwaarde hebben. Om te laten zien
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toe; dat vinden we prachtig.”

te vertellen. “Wij hoefden niet veel te vertellen”, zegt Maarten.
“We maakten de vervoersmanden open in een onoplettend
moment, voor de ogen van de bewoners deed een rammelaar
zijn ding met een voedster. Dat was voor die bejaarden supergrappig en wellicht ook educatief. Een paar weken later had-

den wij jonge konijnen in de winkel.” ←

