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Volledige productinformatie
Om succesvol te verkopen is het belangrijk dat je productinformatie is ingevuld en 
klopt. Je product wordt zo beter gevonden en het helpt kopers en vervoerders om 
de juiste keuzes te maken.

Bekijk het Helpcenter voor tips over volledige productinformatie

http://helpcenter.floriday.com/nl/articles/6622698-zorg-voor-volledige-productinformatie?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren
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Juiste producteigenschappen
Wat zijn de eigenschappen van jouw product? Het aantal stelen per bos, het 
rijpheidsstadium, de potmaat of in welke kwaliteitsgroep valt jouw aanbod?  
Hoe meer details van je product bekend zijn, des te beter jouw product vindbaar  
is voor kopers.  

Slecht vindbaar aanbod door 
onvolledige eigenschappen

Goed vindbaar dankzij volledige 
producteigenschappen
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Volledige productinformatie

TIP:    Voeg bij eigenschappen in de catalogus zelf extra 
eigenschappen toe. Dan is je artikelinformatie completer en  
ben je nog beter vindbaar.
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Volledige productinformatie

Ingevulde transporthoogte
Voor het logistieke proces is de transporthoogte erg belangrijk. Met deze 
informatie kan de koper of logistieke dienstleverlener de voorbereidingen 
voor bijvoorbeeld de karopbouw goed doen. Met een gevulde en kloppende 
transporthoogte kunnen producten e!ciënter en schadevrij worden afgeleverd  
bij de koper en de eindklant.

Schade door onbekende of onjuiste 
transporthoogte

Transporthoogte juist ingevuld
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TIP:    Zorg ervoor dat de transporthoogte minimaal 5 cm hoger is dan 
de hoogte van jouw product inclusief verpakking (fust/pot/tray).
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Correcte VBN- en landcodes
Zorg ervoor dat je bij je product de juiste VBN-code selecteert. Met regelmaat 
worden producten in de categorie ‘VBN overig’ geplaatst. Omdat de 
onderliggende kenmerken per VBN-code verschillen, is het product hierdoor niet 
goed vindbaar. Ook vormen ontbrekende landcodes (land van herkomst) een 
probleem bij export naar bijvoorbeeld de UK: een landcode is hier verplicht.

Geen of onjuiste VBN-en landcodes VBN en landcodes bekend

Volledige productinformatie
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TIP:    In de catalogus kan je in de lijstweergave meerdere artikelen 
tegelijk selecteren. Met snel instellen pas je daarna een 
eigenschap aan zoals land van herkomst (S62).

https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/5856652-stel-gemakkelijk-eigenschappen-in-voor-meerdere-artikelen-tegelijk?utm_medium=advertising&utm_source=advertorial&utm_campaign=aanbod&utm_content=activeren



