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Afzetzaken

%HGUĎI Maatschap Haenen-van Nies $DQOHLGLQJ Concept HeartEHDWV-DF+DHQHQVWDDWUHFKWVRSGHIRWR

Jac Haenen
Waarom Heartsbeats?
„Mijn collega Peter Opschroef en ik willen de kwaliteit van het anthuriumschap naar een hoger plan tillen en ons meer onderscheiden van de
massa. Wij zetten beiden af via Landgard. Deze veiling is sterk in de afzet
van perkgoed, maar de afzet van kamerplanten stagneert. Met dit concept willen we de cirkel doorbreken.”

:DWJDDQMXOOLHSUHFLHVGRHQ"
„Wij richten complete verkooptafels in, inclusief nieuw verpakkings- en
promotiemateriaal. De tuincentra hebben bovendien de mogelijkheid om
per soort een tray te bestellen. We merken dat met name dit laatste erg
gewaardeerd wordt. Vaak moeten klanten grotere volumes afnemen en
dat komt de kwaliteit van het schap niet ten goede. Door de kleine besteleenheden staat er altijd een vers product.”

+RHRUJDQLVHUHQMXOOLHGDWLQGHSUDNWLMN"
„Wij hebben direct contact met de eindklant, maar de logistiek en de
financiële afrekening gaan via Landgard Herongen. Het is natuurlijk niet
zo dat we voor een tray naar de veiling rijden. We zijn nu een maand
bezig met het concept en inmiddels staan we in twaalf tuincentra, dus
we hebben het wel over een iets groter volume. De trays gaan met de
bestaande distributiestromen mee.”

Hebben klanten oren naar dit concept?
„We zijn in februari met één tuincentrum begonnen en nu zitten we op
twaalf. Dus wij zijn positief. Het is nu afwachten hoe de consument
’Heartbeats’ gaat oppakken; daar draait het natuurlijk allemaal om. Wij
willen rechtstreeks in contact komen met de tuincentra. En dat gaat best
goed. Alle partijen hebben er immers voordeel bij dat het schap verbeterd wordt. Niet iedereen wil de vrije hand geven aan ons, daar wordt
best verschillend over gedacht. Voor ons is het dan zaak om samen tot
een maatwerkoplossing te komen. Samen kom je verder. Het is onze
bedoeling om tot een langdurige relatie te komen; het is zeker niet ons
doel om snel te scoren.”

:DW]LMQMXOOLHYHUGHUHSODQQHQ"
„We willen het concept uitrollen de komende maanden. Wij richten ons
alleen op Duitsland. Dat is in onze achtertuin. De lijnen zijn kort; dat is in
ons voordeel. We zullen op den duur ook het personeel in de tuincentra
gaan trainen wat anthurium betreft en we brengen regelmatig een bezoek
aan de locaties. Alles zal erop gericht zijn om de presentatie en dus ook
de afzet van anthurium te verbeteren.”
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