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Hoe werkt het?

Elke week geven consumenten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen* aan wat ze aan 

snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten kopen, waar ze kopen en wat hun beweegredenen zijn. Aan dit consumentenpanel 

nemen maar liefst vijftienduizend huishoudens deel. Met de resultaten maken onze specialisten analyses per land, 

afzetkanaal of product. Zo ontstaan waardevolle inzichten die u in staat stellen direct in te spelen op ontwikkelingen binnen 

uw huidige of potentiële markten. Met uiteindelijk als doel uw afzet te verbeteren of zelfs te verbreden.

Vul uw kennis verder aan met Themarapportages

Naast deze rapportages kunt u ook beschikken over Themarapportages. Twee voorbeelden zijn de Thema’s Duurzaamheid 

en Online aankopen. Het tarief is €600 voor kopers**. Informeer naar de mogelijkheden.

Ken uw consument, ken de markt

Consumenten vormen de sleutel tot verbetering of verbreding van uw afzet. Onze dienst 

Consumentencheck brengt daarom voor u in kaart hoe en waarom consumenten snijbloemen,

kamerplanten en tuinplanten kopen en welke inzichten dat oplevert in marktontwikkelingen,

afzetsegmenten en ketens. Dankzij ons consumentenpanel blijft u op de hoogte van 

koopgedrag in diverse landen en categorieën. Met de analyses in Consumentencheck 

kunt u direct inspelen op de ontwikkelingen.

Consumentencheck

Meer informatie en referenties: 

royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen Versie: zomer 2020

Landen-rapportage Kanaal-rapportage Product-rapportage
Dit rapport geeft inzicht in algemene 
kengetallen, marktontwikkelingen van 
de sierteelt, koopgedrag consumenten, 
afzetkanalen, productie, import- en 
exportcijfers.

1. Kengetallen
•  Algemeen, demografisch,  

economisch,consumentenvertrouwen

2. Marktontwikkeling
• Snijbloemen, kamer- en tuinplanten (€)
• Ontwikkeling marktomvang
• Consumptie per hoofd bevolking (€)
• Ontwikkeling consumptie

3. Afzetkanalen
• Ontwikkeling afzetkanalen
•  Ontwikkeling omzet, aantal filialen,  

positionering ketens 
•  Assortiment bloemen, kamerplanten,  

tuinplanten

4. Import en export
•  Ontwikkeling van im- en export in 

waarde en volume

5. Productie
•  Ontwikkeling productie in waarde  

en arealen

* Beschikbaar vanaf het vierde kwartaal van 2020
** Alle tarieven zijn geldig t/m 31 december 2020 

1. Afzetkanalen
• Ontwikkeling afzetkanalen
•  Gemiddelde besteding per 

afzetsegment
• Marktaandelen ketens
• Gemiddelde besteding per keten 

2. Assortiment
• Verhouding productcategorieën
•  Gemiddelde besteding per  

productcategorie
• Top 5 producten
• Prijscategorieën 

3. Consumentenprofiel
•  Leeftijdsverdeling, geslacht,  

huishoudgrootte, regio
•  Gemiddelde besteding per 

leeftijdscategorie

4. Aankoopreden
• Aankoopreden / Cadeaugelegenheden
•  Gemiddelde besteding per  

aankoopreden 

1. Product
•  Top 5 snijbloemen, kamerplanten,  

tuinplanten
•  Positie product binnen de totale  

categorie
• Eén product(groep): 
 - tulp, roos, chrysant, lelie, gerbera
 - orchidee, anthurium, cactus, succulent
 - eenjarige planten, meerjarige planten
• Gemiddeld besteed bedrag
• Aankoopreden / cadeaugelegenheid

2. Consumentenprofiel
• Leeftijdsverdeling
• Geslacht
•  Gemiddelde besteding per  

leeftijdscategorie

3. Afzetkanalen
• Afzetkanalen / aandeel
•  Gemiddeld besteed bedrag  

per kanaal

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling 
van 1 specifieke retailer in vergelijking met 
de totale markt en het afzetsegment in 
het algemeen. U krijgt inzicht in hoeverre 
u zich onderscheidt in de markt en in 
welke sierteeltcategorieën u zich nog kunt 
ontwikkelen.

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling 
van 1 specifiek product in vergelijking met 
de productcategorie in het algemeen in 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. U krijgt inzicht in 
hoeverre het product zich onderscheidt in 
de markt en waar nog ruimte is voor groei.

Voor alle rapportages gelden de volgende tarieven: €1.500 voor kopers**

Wat is het, wat krijgt u, wat kost het?


