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Over de toonbank

Standpunt

Mee eens, oneens of denkt 

u er heel anders over? 

Reageer dan bij de markt-

redactie:

A.F. Middelburg, 

06-23631549 of mail 

afmiddelburg@hortipoint.nl
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Italië
Rome

Maria Luisa Rocchi:

’Nederlandse producenten 
zijn wereldkampioen’
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U bent geen doorsnee-bloemist?
„Ik denk het niet nee. We zijn gevestigd in het 
rijke deel van centraal Rome en onze klanten 
horen vooral tot de high society van Italië. Ik 
durf best te zeggen dat mijn winkel de grootste 
en mooiste is van de stad. Daarnaast hebben 

Maria Luisa Rocchi

Naam: Maria Luisa Rocchi Flowers
Locatie: Rome
Sortiment: 60% bloemen, 30% planten,  
10% overig
Specialiteit: Hoge segment
Aantal medewerkers: 6 vaste, veel freelancers

we een werkplaats waar we arrangementen 
maken voor events, huwelijken en hotels. We 
hebben het geluk dat het segment waarvoor we 
werken niet echt geraakt is door de economi-
sche problemen in het land. We werken voor 
mensen die houden van bloemen en planten, er 
hun leven en huizen mee vullen en er hun imago 
mee tonen.”

Kritische klanten dus ook?
„Jazeker. Dat maakt het werk spannend en uit-
dagend. Mijn klanten willen steeds iets nieuws, 
iets exclusiefs. Iets waarmee ze in hun kringen 
het onderscheid kunnen maken. Het schenkt 
veel voldoening als dat steeds weer lukt.”

Is Nederland belangrijk voor u?
„Heel belangrijk. Het Nederlandse aanbod en 
de korte lijnen met mijn vaste exporteur stellen 
mij in staat om mijn klanten steeds het beste 
van het beste te bieden. Een maal per week 
levert FleuraMetz precies wat ik hebben wil, 
kakelvers en van topkwaliteit. Ik moet vrijwel 
elke dag wel wat bijkopen bij de groothandel 
hier, maar de kwaliteit is daar minder goed. 
Simpelweg omdat de producten langs meer 
schakels zijn geweest en in koelcellen hebben 
gestaan. Het liefst zou ik twee keer per week 

geleverd willen hebben uit Nederland, maar 
helaas is dat – nog – niet mogelijk.”

Waar heeft u het nu druk mee?
„We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen 
voor kerst. Hotels, woningen en bedrijven wil-
len nu allemaal met decoraties in de kerstsfeer 
komen. Voor 1 november hebben wij weinig 
meerwerk gehad. Dat type werk komt vaak bij 
de meer traditionele bloemisten terecht. Ook 
Moederdag is hier geen hoogtijdag. Zoals ik 
zei, we hebben hier met een apart slag mensen 
te maken, die niet veel op hebben met de tradi-
ties van de doorsnee Italiaan.”

Welke producten lopen goed nu?
„We verkopen al veel tulpen en hyacinten. 
Daarnaast doen hydrangea, lisianthus, rozen en 
orchideeën heel goed. Oranje is op dit moment 
de hoofdkleur.”

Heeft u klachten of advies voor 
Nederlandse producenten?
„Nee, absoluut niet. Ik heb niets dan compli-
menten naar hen over te brengen. Ze zijn voor 
mij wereldkampioen in wat ze doen en wil hen 
alleen vragen zo door te gaan. Ons succes 
gaat hand in hand met dat van hen.” 

Fleur Bol,
Pull Postition

’Uw buurvrouw is niet de consument’

we zijn er allemaal mee bezig, 
’consumentgericht’ produce-

ren. We willen namelijk een product 
maken dat eruit springt in het schap 
en, waarvoor de consument stopt in 
de winkel. Het is een soort speedda-
ten, waarbij je maar één keer de kans 
krijgt voor een eerste indruk. Het pro-
duct moet dus super verleidelijk zijn, 
hét ideaalbeeld voor jouw doelgroep. 
De kleur van de bloem, de opbouw 
van het product, de verpakking, het 
POS materiaal, de huisstijl… het zijn 
allemaal elementen die kunnen zorgen 
voor een perfecte eerste indruk.
Tot zover nog goed te begrijpen, maar 
dan komt het (voorheen) ’ongrijpbare’, 
namelijk waarom is het product ook 

verleidelijk voor de consument? Er 
moet een keuze worden gemaakt in 
al deze elementen en waarop base-
ren we deze keuze? Vaak worden 
er dan meningen verzameld in de 
directe omgeving. Van klanten tot 
aan de buurvrouw. Zijn zij echter in 
staat om zich te verplaatsen in die 
onbevooroordeelde consument in de 
winkel, die toevallig tegen uw product 
aanloopt? De praktijk leert dat het een 
groot risico is om een investering te 
baseren op die enkele mening.
Daarom is Pull Position in samenwer-
king met Review Partner gestart met 
’Consumer TALKS’. Een snel groei-
end consumentenpanel, van inmiddels 
ruim 150 leden, dat graag meedenkt 

over onze verleidelijke tuinbouwpro-
ducten. Door heldere online vragen-
lijsten met veel beeldmateriaal, kan er 
snel en eenvoudig antwoord worden 
gegeven op uw vragen aan de consu-
ment. Op deze manier betrekt u uw 
doelgroep bij uw uiteindelijke product 
en dit maakt uw keuzes een stuk 
betrouwbaarder. Door uit het panel 
een selectie te maken van mensen, 
die binnen uw doelgroep vallen en 
de vragen op de juiste manier te stel-
len, kunnen we écht de eerste indruk 
meten van de consument. Want alleen 
door de consument in een vroegtijdig 
stadium te betrekken bij uw product-
ontwikkeling, ontstaat een grote kans 
op een geslaagde marktintroductie.

Stichting Vakinformatie Siergewassen - Leiden


