Take time

Hortinno® - algemeen
Grotere consumententevredenheid

• De lange bloei is hét verkoopargument van Hortinno® (4 tot 6 weken op bloem: tot 12
weken bloeigenot)
• Steeds nieuwe, betere soorten die zich onderscheiden door een mooi blinkend blad, unieke
kleuren, karakter, ...
• “Pure”: dit zijn Hortinno’s die bij het open komen van de bloemen geen bruine
bloemblaadjes laten vallen. Dit is écht vernieuwend en komt uitsluitend het
onderhoudsgemak voor de consument ten goede.

Constante topkwaliteit & duurzaamheid

• Een interne kwaliteitscontrole van eerste stek tot uitlevering garandeert de Hortinno®
kwaliteit: 100% bloeigarantie
• Hortinno® levert uitsluitend milieubewust geteelde planten en is hiervoor deelnemer van
het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS-MPS)

Exclusieve distributie

• Om Hortinno® exclusief te houden beperkt de verkoop zich tot de gespecialiseerde handel:
vakmensen die zich willen onderscheiden met kwaliteit en service! De productieaantallen in
de kwekerij worden eveneens continu afgestemd met de verwachte Europese marktvraag.

Hortinno® marktondersteuning

• Iedere Hortinno® in het verkooppunt is steeds herkenbaar:
]] de opvallende uitstraling van de planten zelf, oversterkt door een inspirerend
en herkenbaar driehoekig Hortinno®-etiket.
]] De blauwe Hortinno-pot met Hortinno-label.
• De etiketten bevatten correcte verzorgingstips en zijn uniek
genummerd.
• Mogelijkheid tot aanvraag diverse POS materiaal welke de sterktes
onderstreept
• Leaflet Hortinno in bijlage kan gepersonaliseerd worden: Vraag ernaar!
• Hortinno® positioneert zich hierdoor als een echt kwaliteitslabel!

Communicatie

• Hortinno® communiceert zelf actief in de keten en naar de verkoopspunten (tuincentra en
bloemenwinkels): we informeren de handelspartners wanneer onze soorten beschikbaar
zijn, melden nieuwe ontwikkelingen en stellen geregeld nieuwe cultivars voor.
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Hortinno® - Collecties

Spring collectie: Haal de lente in huis!

• Fris kleurenpalet
• Extreem lange bloei: tot 10 weken bloeiplezier
• Noralinde en Yankadi zijn “pure” -> gemakkelijk in onderhoud doordat plant geen bruine
schubjes maakt.
• Leverbaar vanaf week 8

Lady Violet: Verras je klanten met de allereerste paarse azalea!
• Blinkend blad met intens violetkleurige tot lila bloemen
• Lange bloei: Tot 6 weken bloeiplezier
• Hoofdprijs gewonnen in Salon du Végétal 2014: Grootse
nieuwigheid
• Reeds gereserveerd voor 2015

Christine collectie: Vertrouw op een gevestigde waarde
•
•
•
•

Bekendste Hortinno-collectie
Prachtig blinkend blad zorgt voor exclusieve uitstraling
Lange bloei: Tot 6 weken bloeiplezier
Leverbaar vanaf week 50

Noralinde

Princess Pinky

Primavera

Yankadi Scarlata

Lime collectie: Beleef een azalea zonder vergelijk
•
•
•
•

Christine Matton

Christine Belli

Christine Magic

Kleuren evolueren verder bij het open komen: steeds vernieuwend
Uniek: bladgroen in bloem
Zeer lang kaars (lees: verkoop) -stadium
Leverbaar vanaf week 10

Christine Sienna

Classic collectie: Geniet van de langst bloeiende azalea ter wereld
•
•
•
•

Bij Bicolor wordt kleur intenser naarmate bloem verder opent (Bicolor): uniek!
Extreem lange bloei: tot 12 weken bloeiplezier
Gemakkelijk in onderhoud doordat plant bijna geen bruine schubjes maakt
Leverbaar vanaf week 4

				
				
Lime Green

Lime Peach

Lime Vintage

Kinku Saku: Verras met een Oosterse look
•
•
•
•

Classic Bicolor

Classic Belli

Gevulde spiderbloem
Uniek langwerpig blad
“Pure”: laat geen bloemblaadjes vallen
Leverbaar van week 7

Classic Rouge
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