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Meer informatie en referenties 

royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen

Je winst met Retail Services
Met diensten van Retail Services haal je meer uit jouw winkel(s). Van het afstemmen van jouw winkelformule 

en je assortiment op het publiek van vandaag tot en met het formuleren en plaatsen van wervende content 

op je website en sociale media: onze adviseurs beschikken over de ervaring en de ondersteuning in de vorm 

van onderzoek en onderbouwing. Samen komen we tot de juiste strategie om jouw groeidoelstellingen te 

realiseren.

Wat bieden wij?
De meeste diensten van Retail Services beginnen met een intakegesprek en bevatten schriftelijke 

rapportages. De verdere invulling is doorgaans maatwerk.

Retail Services
Ontdek de verborgen kracht van jouw winkel(s)

Omzetmogelijkheden in het bloemen- en plantenschap zijn niet altijd direct zichtbaar. Het loont dan ook 
de moeite om die kansen te herkennen en vervolgens te verzilveren. Wat leeft er bij de consument? Welke 
momenten, locaties en producten zetten mensen aan tot kopen? Retail Services van Royal FloraHolland 
helpt je bij het herkennen van die omzetmogelijkheden en biedt ondersteuning bij het realiseren van groei 
en onderscheiding bij jouw publiek:

✓  We gaan de verborgen kracht van jouw winkel(s) blootleggen.

✓  Kansen in de markt herkennen en verzilveren.

✓  Inzicht krijgen in geldstromen en afzetcijfers.

✓  Jouw productaanbod fijnslijpen en preciezer afstemmen op jouw publiek.

Kortom: samen creëren we een categorie waar jouw klanten, de consumenten, blij van worden.

Data profijt – Benut omzetkansen voor de volle 100 procent

Van goed financieel inzicht kan je veel profijt hebben en je omzetkansen daadwerkelijk benutten. Data Profijt 

biedt je onder andere een analyse van jouw winkelcijfers, financiële verwachtingen per week, inzichtelijk voor 

het komende jaar, plus basisinformatie om in- en verkoopgericht te sturen.

Assortiment kalender – Creëer een assortiment dat verkoopt

Retail Services van Royal FloraHolland ondersteunt je bij het maken van strategische keuzes in je assortiment 

met de dienst Assortiment Kalender. Met onder meer een analyse van jouw assortiment,  uitgewerkt in een 

kalender.

Merk=Kompas – Van bloemenwinkel(s) naar sterk merk

Heb je ook ambities om regionaal of landelijk de markt te veroveren met jouw winkel(formule)? Met onze dienst 

Merk=Kompas helpen we je met het bepalen van het gezicht van jouw winkel(s), ofwel jouw merkidentiteit.

Content Kick-off – Vergroot jouw bereik

Online zichtbaar zijn doe je met onze dienst Content Kick-off. Je realiseert een centrale boodschap voor 

op jouw website en sociale media, inclusief doelstellingen, keuzes van online kanalen en een jaarkalender. 

Direct inzetbaar voor jouw communicatiebureau of contentspecialist.

Consumentgedreven Verkopen – Creëer een winkel waar consumenten blij van worden

Creëer een onderscheidende winkel waarvan consumenten precies weten wat ze kunnen verwachten. 

Met Consumentgedreven Verkopen ondersteunen wij je met onder meer een analyse van jouw winkel en 

praktische adviezen.

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

Versie: januari 2023

https://royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen

