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Even voorstellen



Bloemwerk voor mannen!?!

• Diverse onderzoeken tonen aan dat 
bloemisten kansen laten liggen in de verkoop 
van bloemen voor mannen. 

• Er zijn 8,5 mln mannen in Nederland waarvan 
er 5 mln in de leeftijdscategorie 31 t/m 80 
jaar.

• We laten gemiddeld per winkel 260 mannen 
per jaar links liggen.  









De stoere man

• Avontuurlijk

• Basic (no-nonsense)

• Doet graag ‘echte mannen’dingen

• Hecht weinig waarde aan stijl / trends

• Sportief

• Ruig, grof bloemwerk
met ‘stoere’ materialen



Moodboard - stoere man



Bloemwerk - stoere man



De ‘klassieke’ zakenman

• Middelbare leeftijd

• Succesvol

• Degelijk 

• Bovengemiddeld te besteden

• Op zoek naar topkwaliteit 
en service  

• Royaal bloemwerk (groots)



Moodboard – klassieke 
zakenman



Bloemwerk – klassieke 
zakenman



De ‘jonge’ zakenman

• 25-40 jaar

• Ambitieus

• Op zoek naar ‘must haves’ (gadgets)

• Gemak (o.a. online shoppen)

• Trendgevoelig / lifestyle 

• Bloemwerk moet 
onderscheidend zijn en 
uiting geven aan 
persoonlijke stijl 

• Zoekt vernieuwing



Moodboard – jonge zakenman



Bloemwerk – jonge zakenman



De familieman

• Gezinsleven belangrijk  

• Zorgzaam 

• Gezelligheid / warmte

• Hecht weinig waarde aan 
stijl / trends 

• Prijsbewust

• Bloemwerk moet zorgen 
voor gezelligheid in huis



Moodboard - familieman



Bloemwerk - familieman



Hoe krijgen we meer mannen 
in de winkel?

• Opdracht: Ga in groepjes van 3 nadenken over 
bovenstaande vraag.

• Bedenk een actie waarmee jouw winkel zich richt 
op één van deze type mannen
– Naar welk product is deze man op zoek?
– Hoe zorg je ervoor dat ze naar de winkel komen?

• Presenteer jullie idee aan de rest.
• Je krijgt 15 minuten om het plan uit te werken. 

Daarna krijgen jullie 10 minuten om het toe te 
lichten.



Ideeën van het inspiratieteam

– Bloemenabonnement (gemak)

– Bestellen in app of website 

– Men’s night (samenwerking met div. 
ondernemers) 

– Mannenworkshop (vrijgezellenfeest, ‘maak een 
bloemstuk voor je vrouw’)

– Mannenweken (thema-campagne)

– Zet een poster op de stoep met een humoristische 
tekst, zoals: 
“Heren, er is nog nooit iemand dood gegaan van 
het kopen van bloemen!”


