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Best for Birds
Esschert Design introduceert het schappenplan ‘Best for
Birds’, een nieuw totaalconcept voor vogelproducten in
een strakke winkelpresentatie op Tegometall, met een
uitstekende communicatie naar de eindverbruiker.
Best for Birds bestaat onder andere uit nestkasten,
voederhuizen, vogelvoer en andere artikelen voor
‘wilde dieren’ in de tuin.

voer, voederhuis) dat leuk is en krijgt vervolgens van het systeem
informatie over welke vogel gebruikmaakt van die nestkast en welk
voer en voederartikel erbij horen.

Assortiment
Best for Birds omvat een breed scala aan nestkasten voor de
meest voorkomende vogels in de Nederlandse tuin: de koolmees,
pimpelmees, winterkoning, roodborst, ringmus, bonte vliegen-

Met Best for Birds wil Esschert Design consumenten een over-

vanger, gekraagde roodstaart en de huismus. Het assortiment

zichtelijk en ruim gesorteerd vogelproductassortiment bieden

vogelvoer bestaat uit gepelde pinda's, zonnebloempitten en

met duidelijke productcommunicatie, zodat consumenten makkelijk

strooivoer in petflessen met een handvat en een schenktuit,

en snel de juiste producten voor vogels in de tuin kunnen aanschaf-

waardoor de voederhuizen eenvoudig gevuld kunnen worden.

fen. Voor retailers wil Esschert met dit concept bijdragen aan een

De flessen zijn recyclebaar, stapelbaar en voorzien van een etiket

makkelijk te onderhouden, maar omzetverhogend onderdeel van

en informatieboekje.

de dierenafdeling.
Verder omvat het voederassortiment vetbollen, per zes stuks

Digitaal infosysteem

verpakt in een volledig recyclebare pet-tray met etiket en infoboekje,

Om de communicatie naar de eindverbruiker vorm te geven wordt

en een bulkverpakking vogelstrooivoer en vetbollen. De bulk-

het Best for Birds-concept geleverd met een digitaal informatie-

verpakking bestaat uit een emmer met een hersluitbaar deksel

systeem dat bereikbaar is via een touchscreen-beeldscherm. De

met zaadschep en een infoboekje. Voederhuizen zijn beschikbaar

aandacht op het scherm wordt gevestigd door zingende vogels.

voor gepelde pinda’s, strooivoer, zonnebloempitten en vetbollen.

De consument kan op een gebruiksvriendelijke manier via twee

Alle verpakkingen zorgen voor een zeer verzorgde presentatie

invalshoeken het beeldscherm benaderen. De eerste optie is dat

op de winkelvloer en hebben als voordeel dat ze niet makkelijk

een vogel of dier gekozen wordt op basis van herkenning van het

worden aangevreten door ongedierte en of vogels. Bovendien

dier. Het systeem geeft vervolgens aan welke producten (nestkast,

zijn alle verpakkingen vogelvoer voor de consument makkelijk

voer, voederhuis) voor dit dier geschikt zijn. De tweede optie

hersluitbaar.

werkt andersom; de consument kiest een product (nestkast,

Wild on Wildlife
Wild on Wildlife is een assortiment behuizingen voor de ‘wilde’
dieren in de tuin die alle een nuttige taak hebben. Wild on Wildlife
omvat kasten en behuizingen voor vlinders, bijen, lieveheersbeestjes, egels, padden en vleermuizen.
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