
Groeikansen voor u en uw klanten
Retail Services

H
a

n
d

el
sb

ed
ri

jv
en



Uw winst met Retail Services

U kijkt samen met Retail Services naar wat mensen uitgeven, waaraan en wanneer, zodat producten daar op een 

logische manier op kunnen worden afgestemd. Deze aanpak zorgt voor meer samenhang in het productaanbod en leidt 

tot hogere omzet en minder derving. Omdat uw klanten met het bloemen- en plantenschap beter presteren in de markt 

bouwt u aan een klantrelatie voor de lange termijn. 

Wat bieden wij u?

De meeste diensten van Retail Services beginnen met een intakegesprek en bevatten schriftelijke rapportages. 

Retail Services levert u graag maatwerk. Vraag daarom vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Groeikansen voor u en uw klanten

Groei begint met het herkennen van omzetmogelijkheden bij u en uw klanten. Zeker als u groeiambities heeft en u  

zich wilt onderscheiden in de markt. Retail Services van Royal FloraHolland adviseert u bij het benutten van die 

mogelijkheden in het bloemen- en plantenschap:

✓  We herkennen en benutten groeimogelijkheden. Daarvoor maken we gebruik van data, kennis en modellen over  

het koopgedrag van consumenten.

✓  U adviseert straks uw klanten gericht en onderbouwd over groeikansen en assortimentskeuzes.

✓  Uw strategie en assortiment worden aangescherpt voor meer resultaat.
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Data profijt –Vergroot uw toegevoegde waarde

Financieel inzicht per categorie om actief te kunnen meedenken met retailers. Onder meer analyse van 

winkelcijfers en financiële verwachtingen, voor het ontwikkelen van een sterke productcategorie.

Strategisch Categorieplan – Samen met uw klanten werken aan blijvende groei

Bepaling van groeikansen en bijpassende strategie, groeiambities en concrete acties voor meerdere jaren.

Assortiment kalender – Weten welk assortiment het beste aansluit bij uw klant

Rationele en cijfermatig onderbouwde assortimentsstrategie in een uitgewerkte assortimentskalender. 

Versterkt de klantrelaties en helpt de afdelingen inkoop, verkoop en marketing hun activiteiten beter op 

elkaar afstemmen.

Consumenten kenner – Kijken met de ogen van de eindklant

Deze dienst biedt inzicht in behoeften en koopgedrag van consumenten op basis van categorie-analyse. 

Doordacht keuzes maken in beleving, prijs en assortiment. U helpt uw klanten het bloemen- en plantenschap 

verder te ontwikkelen en te laten opvallen.

Training Categoriemanagement – Kies écht voor duurzame relaties met uw klanten

Handvatten om de transitie naar intensievere exploitatie van het bloemen- en plantenschap voor elkaar 

te krijgen. U ontwikkelt onder meer gezamenlijk een strategische verkooptactiek en doet gezamenlijk 

praktijkopdrachten. Theorie- én praktijkkennis.

Merk=Kompas – Blijf op koers

Deze dienst geeft uw merk een identiteit waarmee u jaren koersvast vooruit kunt: de basis voor de gewenste 

cultuuromslag bij uw medewerkers én relevantie voor uw klanten.

Content Kick-off – Efficiënter en doelgerichter op sociale media en website

Sterke, strategische basis voor al uw media-uitingen en -kanalen. Doelgerichter werken aan het behalen van 

de gewenste resultaten, op basis van uw bedrijfsplan en marketingdoelen.

Meer informatie en referenties:

royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen


