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Tuinexpert

“ De tuin gaat een gouden toekomst tegemoet.
We zullen het alleen anders moeten gaan verkopen! ”
Ben van Ooijen

OVER
APPELTERN
De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratiepark van Nederland.
Niet alleen bieden wij interessante informatie over tuinieren,
tuinaanleg en tuintrends, Appeltern is ook een gezellig dagje uit!

DIRECTEUR

BEN VAN OOIJEN
Ruim 30 jaar geleden begon Ben van Ooijen
'De Tuinen van Appeltern'. In Appeltern probeert
hij het liefdesvirus voor de tuin over te brengen
aan de jaarlijks 100.000 parkbezoekers. Ben denkt
dat zo’n 80% van alle tuinbezitters geen optimale
band heeft met hun tuin. Daarom ontwikkelde
hij de vier basisvoorwaarden voor Tuingeluk:

1. Een goede verhouding tussen groen en verharding
2. Een combinatie van hoog en laag
3. Rust en privacy, dan ben je op je gemak
4. Niet meer tuinwerk dan je zou willen
Meer weten? Kijk dan op www.tuingeluk.nl!

Het park is ruim 20 hectare groot en telt inmiddels meer dan 200
verschillende voorbeeldtuinen. De meeste hebben we zelf bedacht,
maar er zijn ook veel tuinen van tuinarchitecten, tuinexperts en
partners. De Tuinen van Appeltern veranderen elke dag. Steeds
worden weer nieuwe tuinen aangelegd en worden nieuwe
producten en planten toegepast.

Jouw hoveniersbedrijf in de schijnwerpers!
Er zijn in Nederland meer dan 10.000 hoveniersbedrijven en ontwerpbureaus. Lang niet elk bedrijf is in staat om de tuin te creëren waar
de opdrachtgever op rekent.
We zouden kunnen doen alsof dat niet ons probleem is, maar dat
willen we niet. Wij bevorderen niet voor niets sinds jaar en dag de
tuinmarkt met initiatieven als ‘Tuingeluk’, ‘Het vergeten tuinseizoen’,
de ‘Tuinadviesweekenden’ en de ‘Tuinstartersdagen’, .
We willen niets liever dan dat zoveel mogelijk mensen gelukkig
worden in hun tuin. Dat is goed voor hun welbevinden, voor hun
gezondheid, voor de branche en uiteindelijk voor ons allemaal.
Niemand zou de zo belangrijke toegevoegde waarde van zijn of
haar tuin mogen missen. Dat is onze insteek en als je voor een
Appeltern Tuinexpert kiest, mag je er volledig op vertrouwen dat
ze daar ook in jouw individuele situatie voor gaan zorgen.
Als Appeltern Tuinexperts delen we onze passie, onze kennis en
kunde met leden uit ons collectief en alle specialisten binnen
het 'Tuinplatform Appeltern’.

Wat betekent het om Appeltern Tuinexpert te zijn?
De Tuinen van Appeltern is een uniek tuinvoorlichtingsconcept met een uitgestrekt
inspiratiepark en buitengewoon compleet digitaal platform. In het park ontvangt
Appeltern ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Op internet zijn dat er ruim 2 miljoen!
We verwijzen alle bezoekers die op zoek zijn naar een partner voor ontwerp, aanleg
en onderhoud naar onze Appeltern Tuinexperts. Ook bij honderden tuingerelateerde
onderwerpen als tuinafscheidingen, vijveraanleg, snoeien, privacy, etc. leggen we
verbindingen met onze Appeltern Tuinexperts.
We kiezen onze Appeltern Tuinexperts op basis van hun kwaliteit, creativiteit, passie
en betrokkenheid bij de tuinbranche in het algemeen en Appeltern in het bijzonder.
De website van De Tuinen van Appeltern is
volledig responsive en dus vanaf ieder device
optimaal te bezichtigen en te gebruiken.

HET GOEDE TUINGEVOEL
BEGINT ALTIJD BIJ EEN
APPELTERN TUINEXPERT!
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‘Appeltern Tuinexpert’ is een samenwerkingsverband tussen een geselecteerd aantal hoveniersbedrijven en het tuinplatform
De Tuinen van Appeltern. Ieder bedrijf behoudt daarbij de eigen identiteit en opereert ook zelfstandig. Door kennisdeling op tal van
gebieden wordt niet alleen de eigen kwaliteit verhoogd, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de verbetering en verbreding
van de markt. De uitwisseling van ervaringen en het gezamenlijk gebruik van o.a. marketinginstrumenten leiden tot meer en
mooiere resultaten. Het is daarbij ook nog inspirerend en onderhoudend!

Waar en hoe vinden bezoekers je naam?
• In de parkbrochure die elke bezoeker mee krijgt;
• Op de website Appeltern.nl bij ‘partners’ en landingspagina ‘Appeltern Tuinexperts’;
• Op de website met je eigen profielpagina inclusief alles over jou en je tuinen;
• Gezamenlijk als ‘Appeltern Tuinexpert’ bij allerlei tuinadviesartikelen op Appeltern.nl;
• Gezamenlijk als ‘Appeltern Tuinexpert’ in boekjes en speciaal drukwerk;
• Gezamenlijk als ‘Appeltern Tuinexpert’ bij de concepten ‘Tuingeluk’ en ‘Tuingemak’;
• Op het beeldscherm en het infotableau in het Tuinadviescentrum.
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ONTWERP

AANLEG

INRICHTING

ONDERHOUD

Nederlands beste hoveniers slaan hun
handen ineen voor uw Tuingeluk!
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Om tuinbezitters, die op zoek zijn naar deskundige hulp, te kunnen helpen heeft
De Tuinen van Appeltern landelijk ruim 40 hoveniers en ontwerpers geselecteerd.
Appeltern Tuinexperts geven in de weekenden vanaf april vrijblijvend advies.
Iedereen kan bij een Appeltern Tuinexpert terecht met vragen over de aanleg en
het onderhoud van hun tuin en/of balkon.

Wat kan het label ‘Appeltern Tuinexpert’ je brengen?
• Een gezelschap van gepassioneerde collega’s waarmee je deelt en leert;
• De mogelijkheid om samen met andere experts activiteiten te ontplooien;
• Een samenwerking met andere bij ‘Appeltern’ aangesloten exposant-groepen;
• Aantrekkelijk geprijsde producten via bij ‘Appeltern’ aangesloten exposanten;
• Extra aandacht door het bemannen van de tuinadviesbalie en speciale schetsdagen;
• Zorgen dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de markt;
• Digitale metingen waar je aan af kan lezen hoe jouw bedrijf wordt gewaardeerd.

TUINEXPERTS
ZIJN CREATIEF EN
GEPASSIONEERD!
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Waarom zou een consument kiezen voor een Appeltern Tuinexpert?
De aanleg of renovatie van een tuin is een geweldig proces wat uiteindelijk uitmondt in de tuin van iemands dromen. Het kiezen
van een Appeltern Tuinexpert als partner bij dat proces heeft vele voordelen! Op de eerste plaats weten Appeltern Tuinexperts
waar ze over praten. Ze hebben de nodige ervaring en geleerd om de verschillende stadia allemaal voldoende tijd en inhoud te
geven. Door de samenwerking met De Tuinen van Appeltern en alle daarbij aangesloten leveranciers, kwekers en specialisten
kunnen ze je niet alleen de meest geëigende technieken en materialen laten zien en ervaren, maar kunnen ze iedereen ook
laten profiteren van alle knowhow en betrokkenheid.
Het platform van De Tuinen van Appeltern staat garant voor een kwaliteitsproduct. Ieder hoveniersbedrijf wordt getoetst alvorens
ze de naam ‘Appeltern Tuinexpert’ mogen dragen!
Bij een Appeltern Tuinexpert gaat het nooit om snel financieel gewin, maar staat juist de band met de klant en hun tuin centraal.
Delen van de tuinaanleg zelf ter hand nemen is geen enkel probleem. Appeltern Tuinexperts willen klanten graag blijven inspireren
en boeien, zolang ze er behoefte aan hebben. Dat begint bij het ontwerp, waarbij een klant zich gratis mag gaan oriënteren in
Appeltern, maar ook na de aanleg blijft de klant desgewenst lid van de club met elk seizoen gratis toegespitste informatie en
tuinnieuws. Alle activiteiten op het platform van Appeltern, inclusief het parkbezoek, wordt ‘Tuinexpert-relaties’ gratis aangeboden!
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In theorie kan elk hoveniersbedrijf ‘Appeltern Tuinexpert’ worden. In de praktijk hangt
alles af van de daadwerkelijk gemeten kwaliteit en de ambities van het bedrijf.
De drijfveren van een hovenier en de passie voor het vak spelen een grote rol!
We gaan er vanuit dat Appeltern Tuinexperts Nederland graag een stukje mooier willen
maken en daar een bijdrage aan willen leveren. Het bemannen van adviesbalies of
presentaties op beurzen behoort tot de mogelijkheden.

Wat zijn leuke extra’s bij je deelname
aan ‘Appeltern Tuinexpert’?
• 50 gratis entreekaarten voor relaties;
• Kortingen bij arrangementen voor speciale doelgroepen;
• Meedenken bij te ontplooien initiatieven;
• Extra medium voor het verspreiden van bedrijfsboodschappen;
• Expertise en netwerk bij problemen en uitdagingen.

TUINEXPERTS
ZORGEN VOOR
JOUW TUINGELUK!
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Een samenwerkingsverband floreert alleen als iedereen er toe doet en zich conformeert aan de regels die in gezamenlijkheid
zijn afgesproken. De Tuinen van Appeltern is ruim 20 jaar geleden begonnen met het selecteren van een aantal creatieve,
vakbekwame hoveniers.

Wat kun je zelf met het collectief ‘Appeltern Tuinexpert’?
• Je mag uitdragen dat je op basis van je kwaliteiten geselecteerd bent als partner van Appeltern;
• Je kunt het park en de website van Appeltern inzetten bij acquisitie en relatiebeheer;
• Je kunt je profielpagina zelf onderhouden én uitbouwen;
• Je hebt de mogelijkheid voor het koppelen van een webshop;
• Je mag de thema’s ‘Tuingeluk’ en ‘Tuingemak’ inzetten bij je marketing;
• Onder bepaalde voorwaarden mag je beeld en tekst van ‘Appeltern’ gebruiken;
• Je krijgt het logo ‘Appeltern Tuinexpert’ ter beschikking voor eigen middelen;
• Je kunt praktische handleidingen/boekjes aanschaffen voor meer bereik en ondersteuning;
• Je mag deelnemen aan zowel de print als de digitale nieuwsbriefversie van ‘Tuinnieuws’.
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DE TUINEN VAN
APPELTERN
De Tuinen van Appeltern is, met 100.000
bezoekers, het grootste tuininspiratiepark van
Nederland. Honderden tuinproducten worden
tentoongesteld in de ruim 200 inspiratietuinen.
Jaarlijks vernieuwen we een aantal van onze
inspiratietuinen en is er ruimte om nieuwe
tuinproducten en/of diensten toe te passen of
tentoon te stellen.
4.4

4.2
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8,3

Maak kennis met het Appeltern netwerk dat zich
richt op tuinen en landleven. Via dit netwerk kun je
jouw doelgroep en de liefhebbers van tuinen direct
bereiken. Dit kan zowel on- als offline via het tuininspiratiepark, de website, printmedia of social media!

Kerngetallen 2018
• We begroetten 100.000 parkbezoekers;
• We hebben inmiddels 200 inspiratietuinen;
• We werken samen met ruim 150 exposanten;
• We werken samen met ruim 40 Tuinexperts;
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WORD JIJ OOK
TUINEXPERT?
Geen enkele tuinbezitter zou het optimale tuingevoel mogen missen!
Dat is de gezamenlijke doelstelling van alle hoveniers van Appeltern Tuinexperts
en het objectieve tuinvoorlichtingspark De Tuinen van Appeltern.
Elke individuele tuin is daarbij een uitdaging op zichzelf. Een kunstwerk waar de
Appeltern Tuinexperts graag al hun kennis en kunde, maar vooral ook zijn hele
hart en ziel aan geeft. Ieders goede tuingevoel begint dan ook bij de kennismaking met een Appeltern Tuinexpert.

APPELTERN
Tuinexpert

ONTWERP
AANLEG
INRICHTING
ONDERHOUD

Kijk voor meer informatie op www.appelterntuinexperts.nl

WAT KRIJG JE TOT JE BESCHIKKING
OFFLINE

Opname in de parkbrochure van Appeltern
OFFLINE

50 entreebewijzen voor Appeltern
OFFLINE

Extra exposure in het Tuinadviescentrum
Deelname aan inspiratiebijeenkomsten
en activiteiten zoals de Tuinadviesdagen

OFFLINE

ONLINE

Profielpagina op Appeltern.nl
ONLINE

Profielpagina op Tuingeluk.nl
ONLINE

Tonen/toevoegen eigen nieuwsberichten
ONLINE

Tonen/toevoegen eigen tuinvoorbeelden
CONTRIBUTIE PER JAAR
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€ 1750 ex. BTW

Optionele modules
De Tuinen van Appeltern biedt bijvoorbeeld een volledig tuinwinkelprogramma. Steeds meer consumenten gebruiken het
internet om zich te oriënteren in het ruime aanbod aan tuinproducten. Ook het aantal consumenten dat vervolgens direct
online bestelt, neemt toe. Een groot deel van onze Appeltern Tuinexperts heeft al ervaring met een eigen kopie-webshop.

PROMOTIEMATERIAAL

OFFLINE

NIEUWSBRIEF (PRINT)

ONLINE

NIEUWSBRIEF (DIGITAAL)

ONLINE

KLANTENVERTELLEN

ONLINE

KOPIE-WEBSHOP

ONLINE

Het is mogelijk om, tegen betaling, promotiemateriaal aan te vragen.

Tegen
kostprijs

Per kwartaal versturen we namen Appeltern Tuinexperts tuinnieuws.

Per opgegeven
verzendadres

Maandelijk versturen we de ‘Tuinexperts nieuwsbrief’ naar jouw klanten.

€ 100,-

Bedrijfsbeoordelingen worden weergegeven op alle digitale profielpagina’s.

€ 175,-

Als ‘Appeltern Tuinexpert’ is het mogelijk een kopie-webshop af te nemen.

€ 250,-

per jaar

per jaar

per jaar
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Walstraat 2a, 6629 AD, Appeltern
Gelderland, Nederland
+31 (0) 487 54 17 32
info@appeltern.nl
APPELTERN.NL

