T E E LT V E R B E T E R I N G

Na een vreemd jaar als
2020 is het lastig een
duidelijk beeld te krijgen
van de gevolgen op de
langere termijn. De
handel liep vorig seizoen
goed en lijkt nu gewoon
zo door te lopen. Al is
onduidelijk of dat iets
te maken heeft met de
drang van de mensen om
hun tuin op te knappen.

Tekst: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur
Fotografie: René Faas

Toen corona zijn kop opstak, was
voor de landplantenhandel de race
al grotendeels gelopen. De vasteplantensector heeft eigenlijk niet
geleden onder de gevolgen van de
coronacrisis. De vraag is wat er gebeurt als in 2021 en de jaren daarna de gevolgen van de economische
crisis zichtbaar worden.
In de meeste gevallen gebeurt er
niet waar mensen bang voor zijn.
Toch is het nuttig om te leren
van voorgaande jaren. Als je kijkt
naar de vorige crisis, zie je dat als
het wat slechter begint te gaan,
de sierteeltsector hier helemaal
niet zo snel last van heeft. Grote
uitgaven worden uitgesteld en de
leuke kleine zaken, zoals een mooie
plant, worden dan als compensatie
extra ingekocht. Gunstig dus voor
de vaste planten. Maar als de boel
weer gaat lopen en de mensen weer
geld op zak hebben, worden juist
de grote uitgaven ingehaald ten

Reclame maak je
in goede tijden
koste van kleine zaken zoals de
vaste planten.
Het is dus belangrijk om ervoor te
zorgen dat juist de vaste planten
hier geen last van krijgen. Het verleden heeft duidelijk gemaakt dat
als een product eenmaal in de goot
ligt, je van extra reclamecampagnes
niet alles hoeft te verwachten. Wat
kunt u hiermee? De toekomst laat
zich slecht voorspellen, maar het
lijkt erop dat de vasteplantensector
het komende seizoen niet veel te
vrezen heeft. De vaste planten hebben de aandacht. Als het goed gaat,
is er niet veel behoefte om reclame
te maken, omdat het zogenaamd
niet nodig is. Maar juist aandacht
vragen op het moment dat het goed
gaat, is effectief. Waarschijnlijk is
het, nu je de aandacht hebt en het

kunt betalen, juist de tijd om geld
te steken in marketing. De aandacht vasthouden is veel makkelijker dan aandacht creëren.

PERENNIAL POWER
Om de aandacht vast te houden
hebben de vasteplantenkwekers
al een mooi podium: Perennial
Power. Het is nu zaak om dit uit te
bouwen en nog duidelijker als vak
gezamenlijk naar buiten te komen.
Meedoen met dit podium en gezamenlijk uitbouwen maakt de markt
groter. Als de markt sneller groeit
dan de economie krimpt, is er veel
gewonnen, zonder dat iedereen dit
direct zal opvallen. Zelfs de eigen
promotie wordt dan, door de groei
van de markt, veel rendabeler. Een
succesvol 2021 gewenst!
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