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3 Flamingo

Alles voor een succesvolle
Flamingo maakt een succesvolle dierenafdeling voor tuincentra makkelijk bereikbaar. Flamingo geldt als specialist
op het gebied van dierenartikelen en biedt een groot assortiment producten voor honden, katten, vogels, knaagdieren,
reptielen, aquaria, vijvers en paarden. Flamingo weet al
deze producten knap te bundelen in visueel aantrekkelijke
(schap)concepten, die door de snelle leveringen en hoge
uitleveringsgraad ook altijd fijn gevuld blijven.

Het volledige gamma van Flamingo bestaat uit meer dan 8.000
artikelen, samengesteld uit een combinatie van bekende merknamen,
private labels en eigen merken. Flamingo staat garant voor een breed
en diep assortiment, innovatieve productgroepen, een deskundig
team van winkelinrichters en een professioneel (after)sales-team.
Een hoge uitleveringsgraad (96 tot 98%) maakt de dienstverlening
van Flamingo compleet.

GroenRijk Roosendaal
Het DierenRijk van GroenRijk Roosendaal is een van de vele
dierenafdelingen die door Flamingo is ingericht. Ondernemer
Pascal Verheijen van GroenRijk Roosendaal laat weten voor
Flamingo te hebben gekozen onder andere vanwege het commerciële assortiment. “Bij de selectie van een leverancier is een aantal
criteria voor mij belangrijk”, licht Verheijen toe. “Natuurlijk het
assortiment. Dat is bij voorkeur veelomvattend, zodat onze klanten
altijd vinden wat ze zoeken. Ook van belang is de uitstraling van
de producten, schappen en afdeling, vooral omdat de producten
met name zichzelf moeten verkopen. Het laatste criterium is de
prijs: op de inkoopprijs moet een goede marge zitten, zodat wij
wat winst kunnen maken, maar tegelijkertijd moet de consumentenprijs concurrerend zijn, zodat de consument bij ons koopt.
Flamingo voldoet voor mij aan deze drie ‘eisen’.”

Inrichting
Verheijen vervolgt: “Wat mij uiteindelijk heeft doen besluiten om
met Flamingo verder te gaan, is het gemak dat de firma biedt. Bij de
start van ons Flamingo-assortiment heeft het bedrijf een team van
winkelinrichters gestuurd om de beschikbare ruimte vorm te geven.
Drie dagen later was de afdeling zorgvuldig gerestyled, zag alles er
spic en span uit en heb ik er geen enkele moeite voor hoeven doen.”
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dierenafdeling
“Na deze goede start weet Flamingo de service goed op peil te
houden”, vertelt Verheijen. “Onze dierenafdeling wordt regelmatig
door hen onderhouden en indien nodig opnieuw ingericht. Zo ziet
de dierenafdeling bij GroenRijk Roosendaal er altijd optimaal uit.”
Werner Luijten van Flamingo verklaart: “Flamingo begrijpt het
belang van een sterke presentatie en speelt daarop in met
een visueel aantrekkelijk winkelconcept dat bestaat uit diverse
kant-en-klare modules en schappenplannen op maat. Zodoende
zijn we in staat snel en adequaat een verandering van de dierenafdeling door te voeren, zonder veel overlast voor de onderneming
en de consument.”

Snelle en gegarandeerde levering
GroenRijk-ondernemer Verheijen: “Wat ik enorm waardeer in
Flamingo is hun betrouwbaarheid, wat zich concreet uit in een
goede – misschien wel zeer goede – leverzekerheid en leversnelheid. Alles wat ik bestel wordt meestal binnen 48 uur geleverd;
ik heb op de dierenafdeling dan ook nooit te maken met lege
schappen én ik hoef zelf geen grote voorraden aan te houden.
Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat je ontvangt
wat je bestelt, maar in de praktijk blijkt dit toch niet altijd zo te
zijn. Daarom zijn betrouwbare partners voor mij een must.
Ik doe mijn bestellingen op vrijdag de deur uit en weet gewoon
dat de producten dinsdag in de winkel liggen. Afspraak is
afspraak!”
Flamingo zegt daar zelf over: “Dankzij onze sterk doorgevoerde
automatisering kunnen wij onze klanten een optimale verwerking
van hun bestelling garanderen. In het magazijn in het Belgische
Herentals verloopt het hele traject van bestelling, orderpicking,
scanning en logistiek vrijwel volledig geautomatiseerd. Recent
is een nieuw magazijn van 20.000 m2 in Olen, België in gebruik
genomen, waardoor de totale magazijnruimte van Flamingo
30.000 m2 bedraagt. Dit komt onze leversnelheid alleen maar
ten goede, want we kunnen nu nog meer producten op voorraad
houden.”
Wilt u ook weten wat Flamingo kan betekenen voor uw onderneming?
Neem dan contact op met dhr. Werner Luijten, verkoopleider
Flamingo Nederland, op het gratis telefoonnummer :+31(0)45-5313839.
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