Sterke merken en concepten deel 1

een goed groenconcept
vraagt voortdurend
om aandacht
Sterke merken en concepten. Tuincentra zijn er
de afgelopen jaren mee overspoeld. Maar hoe
worden ze succesvol en blijven ze overeind in
het nog altijd groeiende aanbod? Dat vergt
geduld, al was het maar omdat het al snel een
paar jaar duurt voordat een concept aanslaat.
Achteroverleunen is geen optie. Niet alleen in
de winkel, ook op social media vragen al die
concepten om aandacht.
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Bloembollen zijn omzetmakers. Goed voorraad-

