FACTS & FIGURES
Unieke formule
GROEN-Direkt werkt vanuit een unieke formule. Door de combinatie van monsterbeurzen en webshop biedt
GROEN-Direkt het hele jaar een zeer divers en breed assortiment tuinplanten onder één dak. Door haar beurzen
brengt zij letterlijk vraag en aanbod bij elkaar. Kwekers presenteren hun producten aan afnemers. Door verschillende
inkoopmogelijkheden kan er geheel naar wens een bestelling geplaatst worden. De ontstane transacties kunnen zowel
administratief, financieel als logistiek door GROEN-Direkt afgehandeld worden. Zodat er per inkoopmoment slechts
één levering op de afgesproken datum plaatsvindt en er maar één factuur verzonden wordt. Iets vergeten of geen tijd
om naar een beurs te komen? Via de webshop www.groen-direkt.nl kan met één druk op de knop besteld worden.

GROEN-Direkt
Jaar van oprichting
Medewerkers
Omvang
Omzet
Leveranciers
Kopers
Locatie

1996
15 vaste en in piektijden tot maximaal 100 tijdelijke medewerkers
15.000 m2 binnenruimte en 43 docks
jaarlijks 100.000 CC karren
600 kwekers uit Nederland, België en Duitsland
tuincentra en handelsbedrijven uit Europa
GREENPORT Boskoop, Noorwegenlaan 37 (NL)

Beurzen
Aantal
Superbeurzen

Seizoensbeurzen

30 keer per jaar op dinsdag, in het voorjaar wekelijks, in het najaar om de
week
Dit zijn de grootste beurzen van het jaar met het grootste aantal monsters en
een zeer breed assortiment.
Voorjaarsbeurs 2019		 : begin februari
Najaarsbeurs 2019		 : eind augustus
Seizoensbeurzen bieden een extra groot assortiment aan seizoensproducten.
En besteden speciale aandacht aan de noviteiten van het seizoen.
Lentedagen 2019		
Mid-Season dagen 2019		
Zomerdagen 2019		
Winter-/kerstbeurs 2019

Aantal monsters

Concepten

: begin april
: mei 					
: juni
: november

Afhankelijk van het seizoen, varieert het aantal monsterpartijen tussen de
2.000 en 5.000
Op de Voorjaars- en Najaarsbeurs worden zo’n 6.000 monsterpartijen
gepresenteerd
Grote expositie van meer dan 25 verschillende concepten zoals
waterplanten, coniferen en kruiden
Op de Voorjaars- en Najaarsbeurs kan er uit meer dan 4.000 partijen
gekozen worden

Aantal exposanten
Orders
Toegang

Afhankelijk van het seizoen is het aantal exposanten op het Product Promotie
Plein 10 tot 50. Tijdens superbeurzen is het aantal exposanten meer dan 150
Orders kunnen op een orderformulier geplaatst worden of direct besteld
worden via een applicatie voor tablet en smartphone. En via de webshop.
Toegang is gratis voor professionals. Geen toegang voor consumenten.
Kijk voor openingstijden en meer informatie op
www.groen-direkt.nl/beurskalender

Producten
Assortiment
Nieuwigheden
Partijen
Maten
Certificeringsstempels
Plantenpaspoorten

Tuinplanten (houtige gewassen, vaste planten, fruit, coniferen, waterplanten,
rhododendrons, perkgoed, kuipplanten, bodembedekkers)
Kleine selectie decoraties (Pasen, Kerst)
Op beurzen is selectie van nieuwigheden aanwezig, die direct te kopen zijn
Kerstbomen (zie apart paragraaf)
Gedurende het jaar worden 70.000 partijen aangeboden, bestaande uit 20.000
verschillen partijen (variaties/maten)
Kleinste potmaat: 0,3 liter
Grootste potmaat: 250 liter
Als een monsterpartij aangeboden wordt door een leverancier die duurzaam
onderneemt staat er bij de partij een speciale markering zoals een MPS,
MPS A of MPS GAP stempel
GROEN-Direkt vermeldt bij een monsterpartij of deze een plantenpaspoort
heeft en op welk type het gaat

Logistiek
Aantal CCs
Aantal vrachtwagens
Docking time
Levertijden

Elk jaar worden 100.000 Deense karren verwerkt
Tijdens de drukste dagen laden en lossen meer dan 300 vrachtwagens
De gemiddelde docking time is 10-15 minuten
Kwekers leveren binnen 20 uur aan GROEN-Direkt
Kopers ontvangen hun order 36 uur na de beurs

Website/webshop
Bezoekers
Omzet webshop

97.520 bezoeken door 26.260 verschillende bezoekers uit 94 landen
25% van de omzet van GROEN-Direkt komt van de webshop

Kerstbomen
Aantal
Maten
Specials
Cash & Carry

GROEN-Direkt verkoopt 150.000 kerstbomen per jaar
Beschikbaar voor consumentenmarkt: van 15 cm tot 6 meter
Beschikbaar voor zakelijke markt: van 6 tot 25 meter
GROEN-Direkt levert en zet extra grote kerstbomen op in winkelcentra,
stadhuizen, pleinen en pretparken
Op het laatste moment kerstbomen inkopen is mogelijk via de Cash & Carry
die voor de gelegenheid is geopend van midden November tot een paar
dagen voor Kerst
Kijk voor meer informatie op: www.groen-direkt.nl/kerstbomen.

Kijk voor meer informatie op www.groen-direkt.nl, @groendirekt (Twitter) of bel met 0172 21 15 76.

