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STARS FOR EUROPE
Stars for Europe (SfE) is het marketinginitiatief van de Europese 
poinsettiaveredelaars Dümmen Orange, Selecta One en wordt ondersteund 
door Beekenkamp en MNP Flowers.

Het doel is om middels promotie, de poinsettiaverkoop in 16 Europese landen op lange termijn te waarborgen. 

De marketingactiviteiten zijn gericht op consumenten en mensen die zich binnen de groensector bezig houden 
met kerststerren en informeren hen over soorten, teelt en toepassingen.

Concept Factory is het doe-marketingbureau, gespecialiseerd in de tuinbouw. Wij dragen vanaf seizoen 2017 
zorg voor de uitwerking van de marketingactiviteiten in Nederland en België.

DOEL

DOELGROEP

CONCEPT FACTORY



BOODSCHAP CAMPAGNE 
STARS UNITED EUROPE

• Stralende sterren

• Veelzijdigheid van de mini-kerststerren

• Poinsettia’s zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en daarom toepasbaar binnen ieder interieur.



MARKETING-ACTIVITEITENOVERZICHT 2018

• Communicatie en PR handel
- Persberichten vakbladen
- Nieuwsbrieven bloemist en tuincentra
- Groothandelscommunicatie

• Communicatie en PR consument
- Persberichten consumentenbladen
- TV

• Social media
- Facebook
- Instagram
- Pinterest

• Promotiemateriaal
- Foto’s
- Posters

• Evenementen
- Margriet Winterfair
- Feerie floral



COMMUNICATIE EN PR HANDEL - PERSBERICHTEN
Doel: informeren handel Aantal publicaties: 6

1. Vroege start seizoen

2. Promotiecampagne poinsettia’s



COMMUNICATIE EN PR HANDEL - NIEUWSBRIEVEN
Doel: inspiratie en informeren handel en hen wijzen op beschikbaar digitaal promotiemateriaal

Digitale nieuwsbrief is ontvangen door:

- 1369 Nederlandse bloemisten 

- 594 Tuincentra Nederland en België



COMMUNICATIE EN PR HANDEL –
GROOTHANDELSCOMMUNICATIE
Groothandelaren, exporteurs en andere handelscontacten ontvingen 
6x kant-en-klare promotieteksten en foto’s in hun mailbox. 
Deze teksten kunnen zij gebruiken om hun klanten te inspireren op 
o.a. social media of in hun eigen nieuwsbrieven.



COMMUNICATIE EN PR CONSUMENT- PERSBERICHT
Doel: inspireren consument en hen wijzen op soorten en toepassingen.

Landelijke en regionale kranten, woon, tuin en damesbladen ontvingen persbericht. 

Aantal publicaties:



PUBLICATIES



COMMUNICATIE EN PR CONSUMENT - TV

• RTL Koffietijd: 218.000 kijkers
Item 5.12 min met Sarah Dikker

• Goedemorgen Nederland
nieuwsitem 0.46 min over de vroege start van 
het seizoen

https://www.koffietijd.nl/belangrijkste-tips-poinsettia


EVENEMENTEN – MARGRIET WINTERFAIR
Samenwerking met Margriet Winter Fair: evenement bezocht door 70.000 women in de leeftijd 25-75 jaar. 

1. Aankleding van 1 terras met kerststerren

2. Aankondiging op website www.margietwinterfair.nl

3. Facebook actie op pagina van Margriet Winterfair 
en gedeeld door Margriet

4. Publicatie in Margriet



EVENEMENTEN – MARGRIET WINTERFAIR

Facebook actie: 544 deelnemers Publicatie Margriet: Oplage 164.404



EVENEMENTEN - FÉERIE FLORALE 
Samenwerking met KUFB – Demonstratie-show voor 300 bloemisten



PROMOTIEMATERIAAL
Stars for Europe draagt zorgt voor een online beeldbank waarin pers en handel professionele foto’s en 
persberichten van poinsettias kunnen downloaden. Daarnaast is er een website waar banners en posters te 
downloaden zijn. Dit is gecommuniceerd in de nieuwsbrieven. 



SOCIAL MEDIA 
Facebook NL

Fans: 3371
Posts: 37 posts
Uniek bereik: 48.831
Totaal bereik: 144.567



SOCIAL MEDIA 
Pinterest en Instagram worden internationaal ingezet voor heel Europa. 

Instagram: 3124 volgers Pinterest: 5000 volgers



VRAGEN?


