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ONZE GESCHIEDENIS 
Hendrik Jan werd in 1965 geïntroduceerd en was 
direct een groot succes; Het werd het meest bekende 
tuingereedschap merk van Nederland met een 
naamsbekendheid van 87%. Met ons oerdegelijke 
tuingereedschap, gratis tips en adviezen, maakten  
  we tuinieren leuk en toegankelijk voor iedereen. 

Dat doen we nog steeds, maar met een fris en eigentijds 
uiterlijk. Met de nieuwe pay-off ‘Hendrik Jan weet er alles 
van’ staan we nog dichter bij de consument en zijn we de 
vraagbaak van tuinierend Nederland. 

Hendrik Jan staat voor goede producten van duurzame 
kwaliteit. Daarom geven we op de meeste producten -  
uit ons assortiment van meer dan 300 artikelen - zelfs  
10 jaar garantie. 

DE 5 ZEKERHEDEN VAN HENDRIK JAN
Welke acties we ook ontwikkelen, ze voldoen altijd aan 
onze 5 zekerheden: 
1.   Zichtbaar. Hendrik Jan is er voor heel Nederland, dus 

zijn we via diverse offline en online kanalen zichtbaar.
2.  Spraakmakend. Geen betere reclame dan mond 

tot-mond reclame. Daarom komt Hendrik Jan altijd 
met acties waar vaak nog lang over gesproken wordt.

3.  Sympathiek. Hendrik Jan gelooft in samen 
ondernemen, of het nou in de tuin is of op de 
winkelvloer. We doen daarom niet uit de hoogte,  
maar zijn toegankelijk en vriendelijk voor iedereen. 

4.  Traffic stimulerend. Acties van Hendrik Jan moeten 
opvallen, prikkelen en mensen bij jou over de winkel-
vloer laten komen. Pas dan is een actie geslaagd.

5.  Sales bevorderend.  
Acties die alleen origineel zijn, zijn voor Hendrik Jan 
niet goed genoeg. We spitten net zo lang door tot ze 
ook de verkoop bevorderen. 

Hendrik Jan staat voor goede 
producten voor levenslang tuinplezier. 
We hebben meer dan 300 oerdegelijke 
producten zonder poespas. Allemaal 
gemaakt van duurzame (natuurlijke) 
materialen en makkelijk in gebruik.

Hendrik Jan is de vriend die samen met jou tuiniert. We zijn niet 
autoritair of belerend, maar open en toegankelijk. We behandelen 

iedereen op dezelfde vriendelijke wijze.

Hendrik Jan helpt heel Nederland bij het tuinieren, vooral via de 
verpakking, sociale media en internet (www.hendrikjan.nl). 

Voor alle vragen staat Hendrik Jan 24/7 voor iedereen klaar.

Hendrik Jan is eigentijds met een 
vleugje van ‘toen’. Dat Hollandse 
gevoel is altijd gebleven. We zijn 
daarbij geen trendsetter, maar 
pikken wel de huidige trends op.

HET DNA VAN HENDRIK JAN
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DICHTBIJ DE CONSUMENT
Waar je ook woont, wat voor tuin je ook hebt, Hendrik Jan tuiniert met je mee.  
Met onze ervaring en kennis helpen we iedereen op weg. Daarom zeggen we ook  

‘Hendrik Jan weet er alles van’, en dat maken we ook waar. 
We zijn continu bezig om via verschillende kanalen - online, fysiek en in de 
retail - zo dicht mogelijk bij de consument te zijn. Via displays en posters 
op de winkelvloer, PR, sociale media, YouTube, advertenties, de website en 

diverse beurzen, inspireren we elke dag mensen om met hun tuin bezig te zijn. 
Als vraagbaak van tuinierend Nederland staan we voor iedereen klaar met persoonlijk 
tuinadvies en hulp. En natuurlijk met het beste gereedschap voor een vriendelijke prijs. 
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MAALTIJDTUINTJES
Wat is het recept van een unieke actie? Men neme wat creativiteit en een snufje ‘out of the box denken’ 
en voor je het weet zet je iets ludieks op tafel: een maaltijdtuintje. Te koop in drie heerlijke uitvoeringen: 
Aardappelsalade, Stamppot boerenkool zonder worst en Bloemkoolschotel. Gebruiksaanwijzingen en 
recepten zitten erbij. Kortom; zaaien, oogsten en puur biologisch genieten. We wensen heel Nederland 
smakelijk tuinieren!

EN…..ACTIE!
Nu volgen de grote acties die we voor dit jaar in de planning 
hebben. Alle middelen die we daarbij inzetten, dragen een 
steentje bij aan de volledige beleving van het concept.
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INZET MAALTIJDTUINTJES
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BLOEMBOMMETJES
Met deze knalactie fleuren we heel Nederland op. Want met 
de Bloembommetjes van Hendrik Jan kunnen consumenten 
overal de mooiste bloemperkjes laten ontstaan. In hun eigen 
tuin, om een boom op straat, waar ze maar willen. Ze gooien de 
Bloembommetjes op de plek die ze willen en knallen daarmee 
de mooiste bloemen uit de grond. Consumenten krijgen er één 
gratis bij aankoop van € 10,- aan Hendrik Jan producten.
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INZET BLOEMBOMMETJES
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TUINPARFUMS (MOEDERDAG)
Een origineel cadeau voor Moederdag? Dat haalt iedereen 
straks bij jouw winkel. Want met de tuinparfums van  
Hendrik Jan kunnen moeders zelf hun lievelingsgeur zaaien.  
Ze strooien de zaadjes uit de flesjes in hun eigen tuin en 
genieten dan een zomer lang van de kleur en geur van 
bijvoorbeeld Lavendel, Jasmijn, Lelie, Indian Cherry of  
Réglisse. De flesjes worden ‘los’ verkocht, maar zijn ook 
verkrijgbaar in een luxe geschenkverpakking.
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INZET TUINPARFUMS
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GEEF JE VADER EEN SCHOP 
(VADERDAG)
Wegens succes herhaald! Iedereen die z’n vader altijd al een 
schop had willen geven, loopt straks bij jou de winkel binnen. 
Want voor Vaderdag graveren we weer gratis een persoonlijke 
boodschap op een schop of een ander Hendrik Jan product 
met een houten steel van minimaal 25 cm. U stuurt de 
bestelformulieren naar ons toe en wij regelen het!
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INZET GEEF JE VADER EEN SCHOP!
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Ook in de winter valt er voor groene vingers genoeg te tuinieren 
met de wintertuiniertips van Hendrik Jan. Veel plezier!

DE BINNENKLIMPLANT

WINTER
TUINIERTIP #2

HARK EEN 
 HARK BINNEN
PLAATS JE MOOISTE HERFSTFOTO 
 #HENDRIKJANFOTOACTIE  
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TIJDLIJN ACTIEMOMENTEN 2016
Hendrik Jan is het hele jaar in actie. Met retail-acties, specifieke online acties, cashback-acties 
en via sociale media. Seizoen na seizoen versterken we ons merk en blijven we dicht bij de 
consument in de buurt. Zelfs in de winter als we helpen bij het winterklaar maken van de tuin.
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