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3 Pokon Naturado
Groei door samenwerking
Groei door samenwerking, dat is waar het om draait
wat het nieuwe Pokon Naturado betreft. Zoals een plant
niet kan groeien zonder goede grond en voeding,
zo kunnen leveranciers en tuincentra niet zonder elkaar
bij het realiseren van marktgroei. Met de fusie van
Pokon en Naturado legt het bedrijf een gezonde voedingsbodem voor verdere groei van de markt.

Het schap op tijd weer vol
De markt voor tuinproducten is als geen ander seizoens- en
weersafhankelijk. Snel en flexibel leveren is daarom van het grootste
belang. Met de geplande uitbreiding van het logistieke centrum
beschikt Pokon Naturado over het neusje van de zalm op logistiek
gebied. Standaard wordt er geleverd binnen 48 uur en in het seizoen
zelfs binnen 24 uur als dat nodig is. Pokon Naturado heeft alles
in eigen hand en de distributie geschiedt vanaf één adres. Zo zijn
klanten ervan verzekerd dat ze de beste merken op tijd in de

Sterkste merken, breedste pakket producten
en ideale koppelverkoopmogelijkheden

schappen hebben.

Met het samengaan van Pokon en Naturado is een nieuwe

Kwaliteitswaarborg

combinatie ontstaan, die een uniek pakket aan merken onder

De veiligheid en bescherming van de consument staan bij Pokon

één dak aanbiedt. Dit zijn merknamen als Pokon, Roundup,

Naturado hoog in het vaandel. Daarom zijn vrijwel alle potgronden

Bayer Garden, Asef, Evergreen, Miracle-Gro, Seramis, Cocopeat

voorzien van het onafhankelijke RHP Keurmerk voor grondproducten.

en Naturado. Kortom, sterke merken die klanten kennen en vaak

Dit keurmerk biedt de consument zekerheid op het gebied van inhoud

al jaren met veel plezier kopen en gebruiken.

en van kwaliteit binnen de hele keten; en biedt hem zo uiteindelijk ook
meer tuinplezier. Erg belangrijk voor ondernemers die verantwoord

Met zijn zeer brede scala aan producten biedt Pokon Naturado voor

willen ondernemen en geen onnodige risico’s willen lopen.

iedere consumentenbehoefte het juiste product en daarnaast goede
koppelverkoopmogelijkheden voor de tuinretail. Merken worden

Naast de potgronden worden ook alle meststoffen, graszaden,

voor consumenten zodanig neergezet dat ze specifieke klantgroepen

gewasbeschermingsproducten et cetera onder de hoogste kwaliteits-

aanspreken, op een wijze die het toelaat om ieder type klant optimaal

eisen geproduceerd. Kortom, Pokon Naturado biedt zijn klanten

te bedienen en op diens behoeften in te spelen.

alleen kwalitatief uitstekende producten.
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Het schap snel weer leeg
Veel consumenten gebruiken nog geen meststoffen. Dit omdat
ze niet weten dat ze deze moeten gebruiken of onzeker zijn hóe
ze deze moeten gebruiken. En de mensen die wel meststoffen
kopen, gebruiken vaak te weinig. Daarom is de boodschap van
Pokon Naturado de komende jaren gericht op ‘need to feed’,
want planten hebben net als mensen ook voeding nodig.
Om dit te realiseren wil Pokon Naturado graag samenwerken met
de tuincentra, om samen van klanten kopers te maken, en die grote
groep niet-gebruikers aan te trekken. Want daar ligt de kans wat
Pokon Naturado betreft. Of het nu gaat om invulling van schappenplannen, het bedenken van unieke marketingacties of het beter
presenteren van de producten in de winkel, Pokon Naturado heeft
de instrumenten in huis om groei te realiseren op zowel de grondafdeling als in de tuinwinkel.

There’s no business like GardenBusiness!
Graag laat Pokon Naturado u alles zien van wat het van plan is en
aan u belooft aankomend seizoen. Daarom staat Pokon Naturado
ook dit jaar weer prominent op vakbeurs GardenBusiness, die van
16 tot en met 18 september in Evenementenhal Gorinchem wordt
gehouden. U vindt Pokon Naturado op stands 249 en 251.
Voor het begin van seizoen 2009 zal de nieuwe gezamenlijke
catalogus verschijnen, die naar alle relaties wordt verzonden.
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