Ondernemen

'De plaats is van
grote invloed op
het koopgedrag'

ontwikkelt en kijk naar mogelijkheden om
meer geld te verdienen. De marketingmix
en de hier beschreven Plaats van de
producten in de winkel, helpen daarbij.

Kun je wel wat ondersteuning
Waar heb je de producten staan die

gebruiken?

het meeste geld opleveren?

Meld je dan aan voor ‘Mijn Tent wordt Top

In iedere uitgave van ‘Bloemist’ licht

Dit is een vraag waar ondernemers

2017’ of neem eens vrijblijvend contact

Double Quality Counseling (de uitvoerder

continu mee bezig zouden moeten zijn.

met ons op. We zijn gespecialiseerd in de

van ‘Mijn Tent wordt Top’) een onderwerp

Het gaat om geld verdienen. Hoe zorg je

bloemendetailhandel en vertellen je graag

uit de masterclass toe. Dit keer: Marketing.

dat dit gebeurt of beter en gemakkelijker

welke mogelijkheden er zijn.

Marketing?
Wat een onzin!

gaat? De plaats in de winkel waar de
belangrijke producten staan is dan ook

Kijk voor meer informatie op

erg belangrijk. Is het weggestopt, of

vbw.nu/mijntentwordttop of

staat het prominent in het midden van de

vbw.nu/ondernemerscoaching.

winkel, zodat de mensen er niet omheen
kunnen? Mensen zien het product, worden
enthousiast en in het ergste geval gaan
ze over tot aankoop van het product. Uit
vele onderzoeken blijkt dat de plaats
van grote invloed is op het koopgedrag
van de consument. Denk maar eens aan
impulsaankopen bij de kassa, maar ook
aan producten op ooghoogte. Die verkopen
echt beter dan producten die hoog staan of
juist op de grond. Daarbij is de marge ook

Terwijl in de hele wereld de marketingmachine op volle toeren draait, zien
bloemisten vaak geen toegevoegde waarde. Stel je inderdaad eens voor dat
je vanwege een goed doordachte campagne ineens meer mensen in je winkel
krijgt, dat is toch heel vervelend. En dat je, door het consequent toepassen
van de marketingmix meer consumenten krijgt die iets kopen en ook nog
eens meer gaan uitgeven. Je moet er inderdaad niet aan denken...

'De boodschap
wordt krachtig als
de marketingmix
optimaal
doordacht is'

terugkomen in het plan van aanpak. Bij

beter. De A-merken in een supermarkt

grotere bedrijven staat er vaak een team

staan niet zomaar op ooghoogte.

van tientallen medewerkers opgesteld
om dat plan van aanpak op te stellen.

Wanneer je op deze manier eens kritisch

Bij bloemisten is dat wel anders, echter

door je eigen winkel(s) loopt, dan zou

het blijft waardevol om te weten dat

het zomaar kunnen dat verbeteringen

wanneer je in de strategie elke ‘P’ goed

mogelijk zijn als het gaat om ‘Plaats’.

hebt ingericht, ze elkaar onderling gaan
versterken. In deze editie van Bloemist

Waar staan je winkeldochters?

zoomen we in op het onderdeel ‘Plaats’.

Hoe herkennen de medewerkers de verse
producten die weg ‘moeten’?

Marketing, wat is het eigenlijk?

die verantwoordelijk zijn dat het veroveren

De uiteindelijke marketingboodschap

De plaats van mijn producten

Marketing is ontstaan door een

van de markt ook lukt. Eigenlijk is het

wordt pas krachtig als alle elementen van

Bij de P van Plaats denkt men

Ik gun je een kritische blik als het om

samentrekking van twee Engelse woorden.

gewoon een actielijst of een checklist.

de marketingmix optimaal zijn doordacht

logischerwijs aan de plaats waar de

dit onderwerp gaat. Loop zo eens door

en georganiseerd. Per item laat je ze

winkel is gevestigd. Waar minder snel

je bedrijf. Dit bewustzijn heeft direct

Market (markt) en getting (krijgen).
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Marketing is dus niets anders dan al jouw

De marketingmix bestaat uit:

aan gedacht wordt is de plaats van de

rendement op het verbeteren van het

inspanningen opgeteld die bijdragen aan

• Plaats

producten in de winkel. Laten we aan de

resultaat.

het naar je toe trekken van de markt.

• Product

hand van een aantal vragen eens kijken

Oftewel; de markt veroveren.

• Prijs

hoe dat werkt.

De marketingmix die eruit volgt is een

• Promotie

Blijf kritisch, naar jezelf en naar je

combinatie van verschillende onderdelen

• Personeel

medewerkers. Zorg ervoor dat je continu

Bloemist

Wat kan ik hier nu mee?

| Bloemist
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