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Wat is Insights?
Insights geeft realtime inzicht in prijs- en marktontwikkelingen. Ontdek trends 
en ontwikkelingen in je eigen verkopen, vergelijk jezelf met anderen en maak 
makkelijk rapportages. Handel met meer inzicht! 

“Met Insights hebben we realtime toegang tot de klokprijzen om 
onze marktprijzen te bepalen. Ik maak in een paar klikken analyses en 

bekijk onze positie ten opzichte van andere kwekers”

Wim Ammerlaan, AQ Roses

Vergelijk jezelf met anderen
Gedetailleerd inzicht in je eigen 
opbrengst, stuks en prijs. 
Vergelijk jezelf met andere kwekers.

Maak makkelijk rapportages
Inzicht in relevante trends in een 
rapportage met gepersonaliseerde 
datasets, over langere periodes. 

Inzicht in je eigen verkopen
Compact en realtime inzicht in je 
omzet en transacties, je gemiddelde 
prijs en je belangrijkste kopers.
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Snel aan de slag

Meer weten of hulp nodig?

Gebruik de chatfunctie
in Floriday.

Bekijk de site:
insights.floriday.com

Bel met het supportteam
op 0174-352070. 

Ga naar insights.floriday.com
en klik op aanmelden.
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Nog geen  
Floriday-account? 
Maak deze aan 
via floriday.io/
aanmelden.

Aan de slag! Maak een vliegende start
door een rondleiding te volgen.

Log in met je Floriday 
account en bepaal je 
Insights-abonnement.



Speciaal voor 
FloraneXt gebruikers

Maak t/m 31 december 2019 gratis kennis!
Meld je nu aan op insights.floriday.com

Insights
Realtime inzicht in prijs- en 
marktontwikkelingen. 

Inzicht in je eigen verkopen

Vergelijk jezelf met anderen

Onbeperkt aantal gebruikers

Maximaal 3 kwekernummers

50,-
per maand*

*Prijs lid-aanvoerders Royal FloraHolland.
*Aanvoerders betalen €70,- p/m. 


