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Bel ons  
Direct met onze salesmanagers in contact komen? Kijk voor meer informatie op: 
royalfloraholland.com/commercielediensten of contact direct
• Bloemen: Remco van Leeuwen +31(0)6 316 533 96
• Planten: Kees Groenewegen +31(0)6 211 487 26

Salesmanagement
Ontzorg op sales, versterk uw verkooppositie

Een goede balans tussen aandacht voor uw product en uw verkoopactiviteiten is vaak een uitdaging. 
Wij ontzorgen u daarbij door u te helpen met een optimale verkoopstrategie en begeleiding bij de afzet 
van uw bloemen en planten. Onze salesmanagers adviseren u bij de dagelijkse uitvoering van alle 
sales gerelateerde activiteiten gebaseerd op kennis over de afzet in uw productgroep. Samen met u 
versterken we de verkoopstrategie van uw bedrijf. 

Hoe werkt het?  

Meer dan 20 ervaren salesmanagers fungeren als het verlengstuk van uw bedrijf en werken aan het 

realiseren van uw doelen. We bedienen 140 bloemen- en plantenkwekers jaarrond dagelijks met onze 

brede commerciële kennis, (persoonlijk) netwerk en ervaring om verkoopkansen te ontdekken en deze 

te verzilveren. Onze ambitie is om uw bedrijfsresultaten te laten groeien en samen met u de beste 

verkoopstrategie voor uw bedrijf uit te stippelen. 

Vanuit klanttevredenheidsonderzoek 2021 is Salesmanagement 
gewaardeerd met een 8,6. 
We starten iedere opdracht met een analyse van uw markt en bedrijf. Vervolgens stellen we, gebaseerd op 

uw behoefte, gezamenlijk een plan van aanpak op met gerichte doelstellingen. Iedere opdracht is uniek. 

Al vanaf een halve werkdag per week kunt u een salesmanager inhuren. We maken slim gebruik van Royal 

FloraHolland’s commerciële dienstverlening en vertalen dit naar een praktische inzet. 

Wat bieden wij u?
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Verkoop Relatiebeheer & promotie Marketing & communicatie Advies

Schrijven van verkoopplan 
en implementeren

Opstellen van groei plannen 
gezamenlijk met uw (focus) 
klanten 

Schrijven en het  
implementeren van een 
Marketingcommunicatie-
plan 

Opstellen van een 
strategisch plan, en het 
slim inzetten van Royal 
FloraHolland (data) 
kennis en inzichten

Groeien op uw focus klanten Inzetten van professioneel 
accountmanagement en 
promotie bij uw klanten

Vergroten van uw 
zichtbaarheid op Social 
Media 

Adviseren op assortiment 
keuze

Groeien op nieuwe landen 
en markten 

Analyseren van de 
klanttevredenheid en dit 
eventueel verhogen d.m.v. 
acties 

Ontwikkelen en verbeteren 
van uw bedrijfswebsite 

Opbouw en/of 
begeleiding van uw 
salesteam

Ondersteunen verkoop via 
Klok Voorverkoop / Floriday 
(insight) / Daghandel 

Deelnemen aan beurzen en 
events / organiseren van 
een klantendag 

Ontwikkelen van concepten 
(incl. beeldmaterialen), 
productlijnen en 
verpakkingen 

Adviseren over 
uw kostprijs en 
ondersteuning bij 
berekening

Ondersteunen van uw 
bedrijf bij lange termijn 
contracten (retail) en 
termijnhandel 

Promoten van de producten 
bij klanten met de 
Monsterbus 

Creëren van extra aandacht 
voor uw bedrijf op de 
Social Media kanalen van 
Salesmanagement

Krijgen van inzichten 
middels marktbezoek en 
dit vervolgens in acties 
omzetten

Ondersteunen bij 
marktintroducties en 
noviteiten (op o.a. beurzen)

Ondersteunen bij 
bedrijfsopvolging


