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

Goede foto’s zijn
onontbeerlijk om in de
huidige tijd planten te
verkopen. Samen met
goede contacten met de
afnemer is dit de kern
van zakendoen. Altijd op
de tuin blijven is slecht
voor de afzet, net als
vergeten klanten op de
tuin uit te nodigen om de
planten te bekijken. Dit
zijn geen teelttechnische
bezigheden, maar wel
net zo noodzakelijk als
wieden en bemesten.
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Alleen als de klant precies weet wat
een teler te koop heeft en wie de
teler is die deze planten aanbiedt,
kan er een goede relatie ontstaan. In
eerst instantie is het belangrijk dat er
goede foto’s beschikbaar zijn. Deze
mogen niet van internet afkomstig
zijn (werkt niet en mag niet), maar
moeten zijn gemaakt op de eigen
tuin. Niet alleen foto’s van mooie
bloemen, maar ook overzichtsfoto’s
van het gewas. Op die manier is goed
te zien wat de kwaliteit van het gewas is. Een foto van alleen de bloem
kan de klant zelf wel op internet
vinden.
Vraag de klant op de tuin, zodat

deze zelf kan zien dat alles klopt
wat wordt gezegd. Als dit niet lukt,
ga dan zeker één keer per jaar op
bezoek bij de klant. Neem de foto’s
mee en verkoop hierdoor je product.
Door je gezicht te tonen kweek je
meer goodwill dan met een mailtje.
Door de klanten persoonlijk te leren
kennen ontstaat veel makkelijker
een goede relatie. Naast een goed
product, gaat het in de handel ook
om betrouwbaarheid. Als je elkaar
kent, is het veel makkelijker communiceren als er iets in de verwachting
verandert. Duidelijkheid in een vroeg
stadium voorkomt problemen bij de
levering. De klant kan beter op tijd
bijkopen bij de concurrent, dan dat
hij een order niet vol kan maken omdat u de planten niet kunt leveren.
Deze eerlijkheid zal op termijn meer

opleveren dan de concurrent een slag
voor proberen te zijn.
Het grootste probleem van een goede
marketing is het gebrek aan tijd. Misschien moet je wel zeggen dat telers
de noodzaak niet zien om tijd vrij
te maken voor andere zaken dan de
teelt. ‘Te druk’ is een veel gehoord
excuus om op de tuin te blijven en
om geen foto’s te maken. Toch is
hier een goede oplossing voor. Teel
10 procent minder planten, dan blijft
vanzelf tijd over voor deze belangrijke zaken. Dat betaalt zich terug als
door een goede marketing de prijs 10
procent stijgt.
Natuurlijk is dit makkelijker gezegd
dan uitgevoerd, maar toch klopt het.
Een goed ‘time management’ is de
sleutel voor een goede marketing.
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