‘Catalogus nog steeds
prikkel om te kopen’
Doen waar je goed in bent. En werk dat jou niet past, neerleggen bij de specialist.
Dat is de werkwijze van Breck’s. De praktijk leert dat dit goed uitpakt, zeker in
de afgelopen jaren is de afzet gegroeid. ‘Iedereen verkoopt tulpen en narcissen.
Het gaat erom daarin onderscheidend te zijn.’
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Breck’s, gevestigd in Noordwĳkerhout, is
een van de merken van de Amerikaanse
holding Gardens Alive, een conglomeraat
van zo’n twintig ‘direct mail brands’.
Breck’s richt zich via direct marketing (catalogi en online) op de Noord-Amerikaanse
consument. Toch spreken we met productmanager Edwin Visser af bĳ exportbedrĳf
Frylink in Noordwĳkerhout. Visser legt
uit: “Wĳ hebben alleen een kantoor in
Nederland, geen schuren en inpaklĳnen.
Vanuit ons kantoor regelen wĳ alles voor

de merken Breck’s en Van Bourgondiën.
We stellen de catalogi samen, beheren de
website, doen de marketing inclusief fotografie en factsheets, en we organiseren het
inpakwerk, de logistiek en de verscheping
naar de Verenigde Staten. Voor de samenstelling van het assortiment bezoeken
we kwekers, zo blĳven we op de hoogte
van nieuwigheden die interessant zĳn
voor ons aanbod. We maken afspraken en
foto’s van de nieuwe soorten, of laten die
maken. De inkoop, de ontvangst van de

bollen en het inpakwerk en de verscheping gebeuren echter grotendeels bĳ Frylink. Verder werken we samen met onder
andere Royal De Ree en Tuberbulb voor
onze andere merken, zoals Michigan Bulb,
Spring Hill, Gurney’s en Dutch Gardens.”

HET PROCES
Frylink ontvangt een prognose die geregeld bĳgesteld wordt tĳdens het seizoen.
“Zĳ halen de orders uit ons systeem en
nemen die in productie.” Visser neemt

De order pickers verzamelen
de bestellingen.
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‘Het werkt goed om de catalogus
te versturen als het desbetreffende
product in bloei staat’
ons mee naar ‘de Breck-hal’ in het Frylink
complex, waar alle orders worden ingepakt. Door een ‘straat’ met stellingen met
in groene zakjes verpakte producten – ‘de
groene folie is een kenmerk van Breck’s
– loopt een band. Aan de band staat een
groep orderpickers. Visser legt uit: “Zij
krijgen een bon met een bestelling en
zoeken die bij elkaar. De producten staan
op omloopsnelheid bij elkaar vanwege de
efficiency.” De bak rolt over de band en
komt dan bij het station van de checkers.
Zij controleren met de scanner of de bon
klopt met de inhoud. Daarna gaat de bak
door naar de inpakkers. Zij kiezen er het
doosje in de juiste maat bij, doen er nog
wat flyers bij, onder andere met planttips
en instructies, en plakken de adressticker
op de doos.” Bij het laatste station wordt
een FedEx-label op de doos geplakt, waarna de doos op een pallet wordt gestapeld.
“De labels bevatten belangrijke informatie, zoals het ordernummer en de container waarin het product wordt vervoerd.
Zo kun je de bestellingen altijd volgen.”
De pallets worden verzameld voor transport. “Ze gaan in geconditioneerde containers naar de VS, waar ze worden gelost en
naar het FedEx-distributiecentrum gaan.
Vandaaruit worden de pakketjes bij de
consumenten bezorgd. Een deel gaat naar
het eigen distributiecentrum in Ohio en
wordt vandaaruit verstuurd. We beginnen
half februari in de warmste staten in het
zuiden met leveren en schuiven zo op
naar het noorden. In de zomer werken we
precies andersom. Consumenten kunnen
op de website zien wanneer hun woonplaats opengaat voor verzending.” Rond
de kerst gingen de eerste containers al
richting de VS. “Deze bevatten producten
voor onze andere brands. Voor deze merken gaat alles in zakjes naar ons distributiecentrum in Ohio. Daar komt ook het
Amerikaanse product erbij, zoals vaste
planten, Caladiums en heesters.”
In de laatste paar weken van het seizoen
wordt het inpak- en verzendwerk volledig
in Amerika gedaan. Visser wijst op een
inpakmachine als we teruglopen naar
het kantoor. “Je ziet, er draait nu nog één
inpakmachine voor onze laatste orders.
Een schip is zo’n twee weken onderweg naar de VS. Consumenten die in de
komende weken nog bestellen, zouden
te lang op hun pakje moeten wachten als
we tot het eind aan toe vanuit Nederland

blijven verschepen. Dus hebben we ervoor
gekozen om vanaf eind april te stoppen
met de verscheping bij Frylink. Dan gaan
de containers met voorraden naar het
distributiecentrum in Fairfield, Ohio
waar de laatste orders worden verpakt
en verzonden.”

DATA
Van oudsher is het koperspubliek van
Breck’s de enthousiaste tuinier van zo’n
60 jaar en ouder. “Daarom werken wij
nog veel met print. Dat werkt goed voor
deze doelgroep en zo lang dat zo is, gaan
we ermee door. We merken dat zodra
de catalogus bij klanten op de mat valt,
de bestellingen binnenkomen. Zowel in
het voorjaar als in het najaar. Dit is voor
velen nog steeds een belangrijke prikkel
om te gaan kopen. Onze vaste klanten
ontvangen dan ook, met uitzondering van
de zomervakantie, bijna wekelijks een
mailing van ons in de bus. Daarin snijden
we steeds een ander thema aan, van de
pioenencollectie tot aan baardirissen.
Door de jaren heen hebben we veel data
van klanten verzameld, dus we weten
precies wie waarin geïnteresseerd is. Daar
stemmen we onze mailings op af.” Continu monitoren ze op het kantoor van Breck
de bewegingen van de klant. “Op basis van
die data kun je je marketing sturen.” De

De bestellingen worden gecontroleerd voordat ze worden
ingepakt.

Elk doosje krijgt een FedEx-label voor verzending naar
de klant.
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De herkenbare verpakkingen van Breck’s rollen over de band, klaar om op de pallet gestapeld te worden.
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narcissencatalogus is zojuist verschenen,
de tulpencatalogus verschĳnt in mei. “Wĳ
merken dat het goed werkt om de catalogus te versturen als het desbetreffende
product in bloei staat. Dat verkoopt goed.
Ook dat is iets wat we hebben uitgetest.”
In coronatĳd heeft zich wel een verandering voorgedaan in het klantenbestand.
“We hebben er meer jonge klanten bĳ gekregen, van 30’ers tot en met 50’ers. Deze
doelgroep is meer digitaal ingesteld en die
benaderen we dan ook online. Voor deze
doelgroep is onze website belangrĳk.” Op
de website kunnen bezoekers sterren geven voor producten, foto’s van producten
in hun eigen tuin uploaden en opmerkingen maken. “Zo proberen we een community gevoel op te bouwen. Hoe sterker de
verbinding, hoe meer vertrouwen.”
Droogverkoop is al jaren een krimpende
markt. Veel concurrenten zĳn dan ook al
verdwenen. Breck’s doet nog steeds mee.
“In de coronaperiode zĳn we snel gegroeid. Doordat mensen thuis kwamen te
zitten en hun aandacht verlegden, onder
andere naar de tuin, hebben de bestellingen een grote impuls gekregen. Nu de
maatregelen steeds verder worden afgebouwd, is het de vraag wat er van blĳft
hangen. We hopen door onze benadering
een groot deel van deze nieuwe klanten te
kunnen vasthouden.”

BREDE BASIS
Wat misschien helpt is dat Breck’s als
onderdeel van Gardens Alive een brede
basis heeft. “We hebben, naast onze eigen
verkoop via direct mail aan de consument,
ook eigen kwekerĳen in de Verenigde Staten. Zo telen we baardirissen in Californië,
een product waar de Amerikanen gek op
zĳn. We kruisen zelf baardirissen, en doen
dat ook met rozen. In Oregon hebben we
een coniferenkwekerĳ met producten in

De laatste zakjes voor dit seizoen worden gevuld.
12

De pallets staan
klaar voor verscheping.

het hogere segment. De productie is grotendeels bedoeld voor de luxere tuincentra
die interesse hebben in specialiteiten. We
hebben een eigen locatie voor veredeling
en weefselkweek in Oregon, genaamd
Wow Genetics, waar we onder andere de
veredeling van vaste planten en heesters
doen en kruisingswerk met phloxen,
pioenen en dahlia’s. In Michigan is Gardens Alive Farms gevestigd, waar haagconiferen en landplanten worden geteeld
voor de eigen direct mail klanten, de
groothandel en tuincentra.”
Om klanten te kunnen blĳven binden,
moet je jezelf onderscheiden, weet Visser.
“Er zĳn meer bedrĳven die tulpen en
narcissen verkopen. Wil je opvallen, moet
je echt iets anders doen. Wĳ proberen
ons te onderscheiden door met concepten
te werken en collecties aan te bieden.

Daarbĳ zetten wĳ in op exclusiviteit, dus
het ziet er echt anders uit dan wat je bĳ
de bouwmarkt of het gemiddelde tuincentrum vindt. Denk aan onderscheidende,
exclusieve soorten die bĳvoorbeeld grotere
bloemen, meer lengte, en een langere
bloeitĳd kunnen hebben. Daarbĳ brengen
we ook de kweker of de veredelaar in
beeld, die zĳn verhaal over het product
vertelt. Consumenten vinden het steeds
interessanter om te weten waar hun aankoop vandaan komt en wie erachter zit.
Op de website kun je ook filmpjes vinden
van kwekers en veredelaars die vertellen
over hun producten. Zo maken we het
allemaal nog wat aansprekender. Verder
moet de fotografie goed zĳn, daar kun je
echt op verkopen. Zo proberen wĳ ons eigen stempel op de producten te drukken.
Een product met een verhaal. Dat is iets
wat de mensen bĳblĳft.”

Edwin Visser: “Een product met een verhaal, dat is iets wat de mensen bijblijft.”
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