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Nieuwsbrief spelregels rondom PPT presentaties op de exportklokken en Clocknews voor aanvoerders

Heeft u interessant nieuws voor inkopende klanten van Royal FloraHolland? Dan zijn onze geprojecteerde
klokken en Clocknews een mooi communicatiemiddel. In alle mijnzalen kunnen PowerPoint- presentaties
worden getoond. Daar kunt u gebruik van maken! Om de klok zo effectief mogelijk in te kunnen zetten, is
het alleen van belang dat u een aantal spelregels in acht neemt. Uw presentatie…
… is nieuwswaardig voor klanten
Voorwaarde is echter dat de inhoud van de presentatie in basis een verbinding moet hebben met de aanvoer
op de klok en/of nieuwswaarde heeft voor de klanten op de tribune. Dit ter beoordeling van de betreffende
veilingmeester. Alleen nieuws dat echt relevant is voor inkopende klanten van Royal FloraHolland wordt
nauwkeurig gelezen. Denk aan de promotie van een nieuw bedrijf dat gaat aanvoeren, nieuw product dat
hier beschikbaar is of een open-/relatiedag op uw bedrijf. Maar ook mededelingen over de kwaliteit van een
gewas dat bij Royal FloraHolland op de klok wordt geleverd. Tip! Veilinginformatie, zoals de wijziging van
een veilgroep, wordt altijd bijtijds door de veiling zelf gemeld. Hiervoor hoeft u dus geen eigen presentatie te
maken.
… wordt kant-en-klaar aangeleverd
Op de verschillende tribunes van Royal FloraHolland worden wekelijks heel veel presentaties vertoond. Het is
voor veilingmeesters dan ook niet mogelijk om de presentatie voor u te maken. De presentaties worden
aangeleverd in PPT-formaat en worden anders niet getoond, voor Clocknews wordt dit omgezet naar een
PDF file.
Tip! Weet u niet hoe u een presentatie kunt maken? Op internet en in de meeste boekhandels is
tegenwoordig eenvoudig lesmateriaal beschikbaar om u op weg te helpen. Heeft u geen tijd of computer?
Dan is de presentatie op de klok voor uw bedrijf op dit moment nog niet het meest geschikte
communicatiemiddel.
… heeft de juiste lengte
Uw presentatie mag maximaal drie sheets bevatten. Dit gezien de beperkte (afspeel)tijd en aandacht van
inkopende klanten.
Tip! Probeer de hoeveelheid tekst zoveel mogelijk te beperken. Kunt u uw nieuws desondanks niet kwijt in
drie pagina’s? Dan is een PowerPoint-presentatie wellicht niet het beste communicatiemiddel. Overweeg
een ander middel, zoals een brochure.
… is bijtijds aangeleverd
Uw presentatie moet minimaal één werkdag (uiterlijk 10:00uur ’s-ochtend) voor tonen in het bezit zijn van
een van onze veilingmeesters. Zij bekijken of uw presentatie aan de spelregels voldoet. Ook bepalen zij
wanneer en hoe lang uw presentatie wordt getoond. Bij bloemen draait uw presentatie maximaal vijf
werkdagen. Bij planten maximaal tien werkdagen. Via Clocknews worden de berichten met gelijke strekking
in principe 1x verzonden en op verzoek van de maker van het bericht kan dit maximaal naar 2
verzendmomenten. Vanzelfsprekend proberen we waar mogelijk rekening te houden met uw wensen. Houd
u er rekening mee dat uw presentatie in overleg aangepast of geweigerd mag worden. U krijgt van de
veilingmeester altijd een terugkoppeling.
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… bevat geen geluidfragmenten of bewegend beeldmateriaal (filmpjes)
Hoewel de presentaties in de pauze worden afgespeeld, veroorzaakt geluid en bewegend beeld toch
overlast. Bijvoorbeeld voor klanten die gebruik maken van Kopen Op Afstand. Zij gebruiken de pauze
doorgaans om op een andere tribune of locatie in te kopen.
… bevat de juiste foto’s of logo’s
Foto’s en logo’s van kwekers of producten zijn leidend in presentaties. Logo’s van veredelaars of
kwekers-verenigingen zijn ondergeschikt. Het is voor een veredelaar of vereniging wel mogelijk om eigen
nieuws te laten plaatsen in de digitale klok nieuwsbrief. Neem hiervoor contact op met een
veilingmeester.

Tarifering
Vooralsnog wordt deze dienst gratis aangeboden en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

U heeft zich aan alle spelregels gehouden. En dan?
Uw presentatie wordt voor aanvang van en tijdens de pauzes van het veilproces getoond in de betreffende
mijnzaal. Clocknews berichten aangeleverd voor 10:00 in de ochtend worden dezelfde dag verzonden
berichten die later zijn ontvangen de volgende dag. Alleen inkopende klanten in de mijnzaal zien de
presentaties Kopen Op Afstand klanten zien deze niet en kunnen zich aanmelden voor de digitale klok
nieuwsbrief (Clocknews). Wilt u deze groep ook bereiken dan kunt u uw presentatie/informatie in PDF formaat
sturen naar de veilingmeester en/of clocknews@royalfloraholland,com

Tot slot
Bent u van plan om uw presentatie op een later tijdstip opnieuw te gebruiken? Sla het document dan goed op.
Royal FloraHolland bewaart de presentatie na het tonen niet meer.
Meer weten?
Neem contact op met een van onze veilingmeesters
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