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Meer informatie en referenties: 
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Productmarktbeeld
Inzicht in álle ontwikkelingen in uw productgroep

Hoe presteert uw productgroep in de markt vandaag de dag?  
Met onze dienst Productmarktbeeld beschikt u over een complete  
rapportage van marktontwikkelingen, inclusief de visie van  
onze Productmanager op de richting waarin de productgroep  
zich beweegt.

Hoe werkt het?

U wilt weten hoe een productgroep zich ontwikkelt op de marktplaats van Royal FloraHolland. Uw sparring

partner bij uitstek is onze Productmanager. Als kennishebber van de markt vertaalt hij of zij grootschalige 

databronnen naar waardevolle inzichten over de productgroep. Inclusief kwalitatieve kennis van vele 

relevante ontwikkelingen binnen de productgroep. De Productmanager verzamelt extra informatie en 

orienteert zich bij marktspelers zoals veredelaars, kwekers en kopers.

U ontvangt een rapportage met concrete inzichten en een uitgewerkte visie op de koers van de product

groep, waaronder bijvoorbeeld de productlevenscyclus en een sterktezwakteanalyse. Dit biedt u inzicht  

in de ontwikkelingen in de productgroep en is een ankerpunt om uw koers te bepalen.

Wat bieden wij u?

Tarieven zijn geldig t/m 31 12 2022. Reiskosten voor Nederland zijn inbegrepen, internationale reiskosten niet. Alleen beschikbaar als u actief bent 

in de productgroep. Als voor een productgroep geen (commerciële) informatie deelbaar is, kunnen we geen Productmarktbeeld samenstellen. Dit 

toetsen we vooraf aan het informatiebeleid van Royal FloraHolland.

Heeft u reeds een Afzetadvies Plus of Pro? Dan kunt u het Productmarktbeeld ook afnemen vanuit de 

Afzetadvies consultancy uren. Met deze combinatie heeft u maximaal inzicht in uw product, de markt  

en uw eigen positionering.

Productmarktbeeld Basis Productmarktbeeld Plus

Intakegesprek check  check

Presentatie op locatie check  check

Uitgebreide rapportage inclusief:   

Management samenvatting check check

Ontwikkelingen productgroep op basis 
van transactiedata Royal FloraHolland  check  check 

Visie productmanager  check  check

Inzicht in promotieactiviteiten times  check

Inzicht in consumentenontwikkelingen times  check

Gedetailleerde productinformatie, zoals 
genetica en productielanden times  check 

Lidaanvoerders: € 795,-
Aanvoerders: € 1.135,-

Lidaanvoerders: € 995,-
Aanvoerders: € 1.425,-


