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Ben je op zoek naar actuele marktdata om jouw
commerciële bedrijfsstrategie te versterken? Heb je behoefte aan inzicht in (potentiële) afzetmarkten. Wil 
je de demografische ontwikkelingen, marktaandelen of bestedingsbedragen, aankoopredenen en drijfveren 
per consumenten type of leeftijdsgroep weten? Wil je met een benchmark de optimale productgroep 
verdeling voor jouw (potentiële) klanten bepalen? Het markt- en consumentendata dashboard Strategisch 
Marktinzicht stelt je in staat om jouw commerciële ambities te verwezenlijken.

Hoe werkt het?
Je krijgt 24/7 toegang tot een online dashboard met daarin de meest actuele onderzoeken, informatie en trends op o.a. 
landen, verkoopkanalen, winkelformules en consumenten. Dit is beschikbaar voor de landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Verenigd Koninkrijk, Polen, België, Zweden, Zwitserland en Denemarken.

Door de combinatie van verschillende bronnen verkrijg je inzichten hoe je de consument of retailer het beste kan bereiken. 
Deze datagedreven inzichten stellen je ook in staat om jouw verschillende bedrijfsonderdelen, verkoop, inkoop, marketing 
beter op elkaar af te stemmen. Dit alles maakt dat je gefundeerde strategische keuzes kunt maken ten behoeve van jouw 
ondernemerschap en draagt daarmee bij aan een waardevolle klant- en leveranciersrelatie.

Wat bieden wij?

Verdiepende marktanalyses 
Wil je de adviezen vanuit het Strategisch Marktinzicht praktisch vertalen naar commerciële kansen voor jouw bedrijf? 
Dan heb je wellicht behoefte aan extra consumenten- en marktanalyses. Samen met onze consultant stel je een plan 
van aanpak op om jouw aanvullende en verdiepende vraagstukken te beantwoorden.

U krijgt

Een intakegesprek check

24/7 toegang tot een online dashboard check 

Inzicht in consumentendata op landen, 
kanalen en formule niveau.

check

De mogelijkheid om deel te nemen aan drie 
jaarlijkse georganiseerde workshops met 
verdieping in o.a. category management.

check 

Een specialist die ter beschikking staat 
voor inhoudelijke of technische vragen.

check

In dit totaalpakket zijn o.a. de
consumentencheck, storecheck en
foldercheck geïntegreerd.

 check 

Voor prijzen en overige informatie kijk op
royalfloraholland.com/inzichtbiedtkansen 
of neem contact een consultant van Royal FloraHolland


