Clocknews/powerpointpresentaties voor de klok
Heeft u interessant nieuws voor inkopende klanten van Royal FloraHolland?
Dan is Clocknews wat via e-mail verstuurd wordt, of een Powerpoint presentatie op onze geprojecteerde klokken een mooi communicatiemiddel voor u. Wilt u hier gebruik van maken? Dan is het van
belang dat u de volgende spelregels in acht neemt:
Uw Clocknews of Powerpoint presentatie is nieuwswaardig voor klanten
De inhoud van het Clocknews/de Powerpoint presentatie moet een verbinding hebben met de aanvoer
op de klok en/of nieuwswaarde voor onze klanten op de tribune, onze kopen op afstand (KOA) klanten
of onze dealingrooms.
Tip! Veilinginformatie, zoals de wijziging van een veilgroep, wordt altijd bijtijds door de veiling zelf
gemeld. Hiervoor hoeft u dus geen eigen presentatie te maken.
Uw Clocknews of uw Powerpoint presentatie wordt kant-en-klaar aangeleverd
Clocknews en/of uw presentatie moet in PowerPoint formaat aangeleverd worden zodat wij dit direct
kunnen versturen of tonen op de klok. Op de verschillende tribunes van Royal FloraHolland worden
wekelijks veel presentaties vertoond; het is voor veilingmeesters dan ook niet mogelijk om Clocknews
of de presentatie voor u te maken.
Uw Clocknews of uw presentatie….
• Is in het geval van Clocknews 1 sheet groot.
• Is in het geval van een presentatie op de klok maximaal 3 sheets groot. Dit gezien de beperkte
(afspeel)tijd en aandacht van inkopende klanten.
• Bevat geen geluidfragmenten of bewegend beeldmateriaal (filmpjes).
• Bevat de juiste foto’s of logo’s.
Tip! Probeer de hoeveelheid tekst zoveel mogelijk te beperken. Kunt u uw nieuws desondanks niet
kwijt in een of drie pagina’s? Dan is Clocknews of een PowerPoint presentatie misschien niet het beste
communicatiemiddel. Overweeg een ander middel, zoals een brochure.
Uw Clocknews of presentatie wordt op tijd aangeleverd
Uw presentatie wordt moet minimaal één werkdag (uiterlijk 09:00uur ’s-ochtend) voor tonen in het
bezit zijn van een van onze veilingmeesters.
Tarifering
Vooralsnog wordt deze dienst gratis aangeboden en kunnen derhalve geen rechten aan worden
ontleend.
De veilingmeester
Vanzelfsprekend houdt uw veilingmeester we waar mogelijk rekening met uw wensen. Houd u er
rekening mee dat uw presentatie in overleg aangepast of geweigerd mag worden. U krijgt van de
veilingmeester altijd een terugkoppeling als dit gebeurt. Ook bepalen zij wanneer en hoe lang uw
presentatie wordt getoond:
• Bij bloemen draait uw presentatie draait maximaal vijf werkdagen.
• Bij planten maximaal tien werkdagen.
U heeft zich aan alle spelregels gehouden. En dan?
Clocknews wordt, indien er nieuws beschikbaar is, elke dag werkdag rond 4:00u automatisch verstuurd per e-mail. Uw presentatie wordt voor aanvang van en tijdens de pauzes van het veilproces
getoond in de betreffende veilingzaal. Alleen inkopende klanten in de veilingzaal zien de presentaties.
Tip! Bent u van plan om uw presentatie op een later tijdstip opnieuw te gebruiken? Sla het document
dan goed op. Royal FloraHolland bewaart de presentatie na het tonen niet meer.

Meer weten?
Neem contact op met uw veilingmeester(s) via clocknews@royalfloraholland.com!

