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Az árnál is van fontosabb
A felmérést 2022 év elején értékelték ki, az eredményeket egy webinárium keretén belül vitatták
meg a szakemberek Amy Bowen, a kanadai Vineland Kutatási és Innovációs Központ egyik
igazgatójának vezetésével. A Guelph Egyetemmel közösen végzett tanulmány szerint a
megkérdezettek 34%-a egyáltalán nem foglalkozott a kiválasztott növény árával, észre sem vette
azt, további 34%-uk pedig megnézte az árakat, de anélkül döntött, hogy összehasonlította volna
azokat más üzletek áraival.
Számít a cserépméret
A tanulmány azt is megállapította, hogy a kertészeti árudák vásárlói bizonyos cserépméretek
vonatkozásában árérzékenyebbek, mint más méretek esetében. Amy Bowen ezért azt tanácsolta az
árudáknak, hogy olyan cserépméretű növényekből tartsák a legnagyobb készletet, amelyekre a
fogyasztók kevésbé árérzékenyek. Ezeknél ugyanis nagyobb haszonkulcsot lehet beépíteni az
eladási árba.
Azt is hozzátette, hogy a növények árazása ne legyen „lineáris”, azaz ne ugyanolyan mértékben
legyenek drágábbak az egymást követő méretek.
Ha a fogyasztók hajlandók arányaiban többet fizetni egy kisebb cserépméretű növényért, akkor ebbe
a méretbe kell nagyobb hasznot beépíteni.

Egyes növény- és cserépméretek esetében akár a 20%-os áremelkedés sem tűnik fel a
fogyasztóknak, mondta a szakember a felmérésre hivatkozva. Érdemes minden árudának
kitapasztalnia, hogy a fogyasztói mely termékcsoportnál vagy cserépméretnél reagálnak a
legérzékenyebben. A szóban forgó kimutatás szerint például a kisebb cserépméretű évelő
növényeknél nem igazán figyelnek az árra, ám egy nagyobb cserépméretű évelőnél jobban feltűnik
nekik, ha árat emelnek. Azt tehát érdemes a kisebb növényeknél kezdeni.
Határozott céllal érkeznek
A kanadai faiskolai termelők és tájépítők szövetsége által is támogatott felmérésből az is kiderült,
hogy az emberek meghatározott céllal látogatnak el a kertészeti árudákba: leginkább azért, hogy
otthonuk vagy kertjük egy adott helyére megfelelő növényt találjanak.
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A kertészetekben ezért jellemzően kisebb az impulzusvásárlások aránya, mint más üzletekben.
Amy Bowen azonban azt is megjegyezte: attól, hogy növények esetén valóban ritkább az
impulzusvásárlás, kertgondozási termékekből annál inkább fel-felkapnak a vevők az árudában
járkálva olyant is, amit nem terveztek vásárolni. Ezeket az „üzleteket” úgy lehet megnyerni, hogy
például a növényápolási termékeket mindig feltűnő helyen, közvetlenül a növények mellett és nem
azoktól külön helyezik el. Ugyanez vonatkozik a szerszámokra vagy a tápoldatokra is, metszőolló
például mindig legyen a növények közelében. A készen kapható ajándékdobozok mintájára lehet
kreatív készleteket is összeállítani, amelyben minden olyan növényápolási kellék megtalálható,
amelyre az újdonsült növénytulajdonosnak szüksége lehet.
Nagyban múlik az eladókon
A tanulmány az online és az árudákban történő vásárlási szokásokat is vizsgálta. Az eredmények
arra utalnak, hogy a szakszerű kiszolgálás, valamint a személyzettel kialakuló személyes
kapcsolatteremtési lehetőség a legfontosabb ok, ami miatt szívesebben vásárolnak növényeket a
kertészeti árudákban, mint az online térben.
Amy Bowen ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy kulcsfontosságú a dolgozók
rendszeres szakmai képzése.
A kertészeti árudák személyzete igen komoly üzleti értéket képvisel, a fogyasztók értékelik az eladók
szakmai tudását és tanácsaikat, és hajlandóak akár többet is fizetni a vásárláskor, ha az eladó
elnyerte a bizalmukat.
Az eladók a vásárlásoktól függetlenül a vállalkozás „szószólói”, nagyban múlik rajtuk, hogy az
érdeklődők náluk vásárolnak, vagy esetleg a versenytársaknál, sőt az is, hogy az ár alapján vagy az
eladóba fektetett bizalom miatt választanak-e egy terméket. Egy másik fontos szempontot is kiemelt
a szakember: mivel látható, milyen komolyan befolyásolja az eladók szaktudása a fogyasztók
növényvásárlását, illetve árérzékenységét, érdemes az áruda eladóit is megfelelően irányítani:
legyenek területek, ahol a nagyobb szaktudású alkalmazottak dolgoznak, és jelöljenek ki területeket,
ahol a kezdő eladókat foglalkoztatják.
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