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Het plantenmerk MoreLIPS is het gees-
teskind van Comfort Plant Group uit 
Honselersdijk. Deze organisatie biedt 

marketing- en verkoopondersteuning aan een 
groep kwekers. Hoewel de groep vijftien jaar 
bestaat, is het consumentenmerk MoreLIPS nog 
geen jaar oud. Het is vorig jaar geïntroduceerd 
op Plantarium. Sindsdien brengt Comfort Plant 
Group onder de naam MoreLIPS een hele rij 
vaste en kamerplanten op de markt. 
Het werken onder één merknaam was nieuw 
voor Comfort Plant Group. Oprichter Menno 
van Es zag echter snel de voordelen. “We deden 
altijd de individuele verkoop voor een kweker. 
Dat betekende dat we per kweker een verpak-
king en een website moesten ontwikkelen. Dat 

kost een hoop geld. Als je gaat samenwerken, 
kun je elkaars kracht gebruiken en een merk 
neerzetten.”
MoreLIPS is eenvoudig te herkennen in het 
schap. Het merklogo bestaat uit een plant en 
rode lipstick-afdruk van zoenende lippen. Deze 
lipafdruk keert terug in de reclame-uitingen. Op 

de zwart-witposters van zoenende mensen staan 
de rode lippen als enige kleurelement afgedrukt. 
MoreLIPS wil uitstralen dat een plant geven 
gelijk staat aan liefde en vriendschap geven. Op 
de reclamefoto’s staan dan ook zoenende men-
sen afgebeeld van kinderen tot senioren. 
Het idee voor de zoenende lippen is afkomstig 
van vasteplantenteler Sander de Jong uit Bos-
koop. Hij voerde in eigen beheer het merk Lips, 
compleet met logo van een zwoele vrouwen-
mond op de verpakking. Deze planten verkoch-
ten goed, waardoor bij Comfort Plant Group 
gekscherend al werd gesuggereerd dat ze ‘meer 
lippen’ nodig hadden. 
Toen Van Es en zijn team een merknaam zoch-
ten, wilden ze het concept van De Jong dan ook 
graag overnemen. De Jong had geen bezwaar en 
aldus geschiedde. Comfort Plant Group nam de 
zwoele lippen niet één-op-één over, maar scha-
kelde een Belgisch reclamebureau in om een 
campagne uit te werken. “De zwoele lippen ver-
kochten goed in Nederland, maar in het buiten-
land vonden ze het logo te ver gaan, vandaar dat 
het is aangepast.”

VROUWEN
Het concept is ontwikkeld voor en door vrou-
wen, legt Van Es uit. “Vrouwen kopen de mees-

Mooie planten, hippe kleuren en zoenende mensen. Dat is het 

concept waarmee MoreLIPS de consument wil verleiden tot 

aankoop van haar planten. Het assortiment loopt daarbij uiteen 

van anthurium tot zamioculas en van cyclaam tot vaste plant. 

MoreLIPS verkoopt planten met een kusje
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PLANTCONCEPTEN

Serie plantconcepten
BloembollenVisie duikt in de wereld van 
de plantconcepten. Wat is nodig om een 
concept in de markt te zetten? Waarom 
zet een ondernemer die stap en welk 
voordeel levert dit op? Telers, handela-
ren en marketingspecialisten geven uit-
leg over de door hen gekozen strategie. 
In dit nummer deel 1: MoreLIPS.

Oprichter Menno van Es van Comfort Plant Group: ‘We proberen het anders dan anders te doen’
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Comfort Plant Group biedt de producten niet 
aan bij keiharde discounters, maar bij tuin-
centra, bloemisten en de supermarkten uit 
het hogere segment. De onderneming wil het 
assortiment van MoreLIPS uitbreiden, zodat 
het de top-10 van bestverkochte planten kan 
aanbieden. “We hebben bijvoorbeeld geen pot-
chrysant in het assortiment. Dat hoort erbij. We 
willen een totaalpakket aanbieden waaruit een 
afnemer zelf een keuze kan maken.”
Telers die belangstelling hebben, kunnen zich 

te planten.” Bij beslissingen over nieuwe con-
cepten, weegt het oordeel van vrouwen dan 
ook zwaar. “Als vier mannen het niets vinden 
en twee vrouwen vinden het geweldig, dan 
zetten we het plan door.” MoreLIPS richt zich 
op een leeftijd van 8 tot 80 jaar. “Dat is bewust 
heel ruim gekozen”, erkent Van Es. “We zijn met 
proefverpakkingen op een basisschool geweest 
en in een bejaardentehuis en beide groepen 
vonden dezelfde producten leuk.” 
Verpakking is heel belangrijk in het concept van 
MoreLIPS. De verpakkingen en verkoopdis-
plays moeten direct opvallen bij de consument. 
“De aanschaf van een plant is een impuls-
aankoop. De consument neemt de beslissing 
in een splitseconde”, zegt Van Es. “Het pro-
duct moet goed zijn en de verpakking top. Dat 
is beter dan andersom. De consument kan de 
kwaliteit van producten slecht inschatten, dus 
de verpakking speelt een grote rol.”

‘In het buitenland vonden ze 

zwoele lippen te ver gaan’

Juist van de verpakking heeft MoreLIPS veel 
werk gemaakt. De kleur van de hoes of pot past 
bij het gewas. “Vaak is de combinatie ton-sur-
ton: een roze bloem in een roze pot. Dat ver-
sterkt elkaar.” MoreLIPS heeft acht basiskleu-
ren beschikbaar voor de verpakkingen. Enkele 
kleuren veranderen met de mode, de rest zit 
standaard in het assortiment. Verder gebruikt 
MoreLIPS een hoes met een spiegelende bin-
nenkant. “Daardoor lijkt het alsof er meer bloe-
men inzitten.”
Aan de nazorg richting consument is ook 
gedacht. De koper kan via een website en een 
Facebookpagina informatie over de plant ver-
garen. Zo staat er onder meer welke verzorging 
een plant nodig heeft. Daarnaast staat het hele 
MoreLIPS-assortiment beschreven in dezelfde 
stijl als de fotografi e op de verpakkingen. 

GROEI
Het assortiment van MoreLIPS wordt via 
bemiddeling bij FloraHolland aan de man 
gebracht en gaat heel Europa door. De produc-
ten worden bewust niet voor de klok gebracht, 
in verband met de onzekere prijsvorming. “We 
zijn niet stikduur, maar voor het concept moet 
je een prijs betalen.”
De prijs is ovan belang, maar Van Es denkt dat 
daar de nadruk niet op ligt. “Als de eerste vraag 
is, ‘wat kost het?’, dan is je product niet goed en 
sta je al met 3-0 achter. Als ze eerst vragen wel-
ke kleuren je hebt en dan pas de prijs willen 
weten, dan zit je goed.”

MoreLIPS verkoopt planten met een kusje

Zo bouw je een merk
Michiel Maandag, auteur van ‘Het enige boek 
over merken dat je nodig hebt’, is merkdes-
kundige. Hij denkt dat de noodzaak voor een 
sterk merk steeds groter wordt. “Wereldwijd 
worden jaarlijks honderdduizenden nieuwe 
producten geïntroduceerd. Je moet zorgen 
dat je onderscheidend en relevant blijft.” 
Maar hoe onderscheid je je van collega’s die 
min of meer dezelfde producten aanbieden? 
Daarvoor zijn een aantal essentiële ingrediën-
ten nodig. Maandag somt ze op: 
1.   Kies een pakkende naam. Zorg voor een 

naam die mensen kunnen onthouden, 
maar geen afkorting, dat pakt vaak niet 
goed uit, want klanten vragen zich vaak 
af waar die afkorting voor staat. Kies ook 
een naam die niet je de productcategorie 
benoemt. Noem je bloemenzaak dus niet 
‘De bloemenzaak’.

2.   Zorg voor een sterk logo. Hierin komt bij 
voorkeur je naam terug en waar je voor 
staat. De Nike-swoosh staat bijvoorbeeld 
voor energie, kracht en snelheid. 

3.   Focus je met een onderscheidende positio-
nering. Zorg dat je niet alles voor iedereen 
bent, want dan ben je niets voor niemand. 
Door focus wordt je merk serieus geno-
men. Voor echt lekkere sushi ga je ook naar 
de Japanner en niet naar de ‘all Asian cui-
sine’.

4.   Vertel een verhaal. Het gaat er niet om wat 
je doet, maar hoe je het doet, want er zijn 
waarschijnlijk honderden anderen die het-
zelfde verkopen. Het beeld dat je van jezelf 
schetst moet overeenkomen met je uitin-
gen anders haken mensen af. Wanneer je 
bijvoorbeeld een hele zakelijke website 
hebt, maar je pakt de telefoon heel joviaal 
op dan klopt er iets niet.

5.   Het allerbelangrijkste: creëer verwachtin-
gen en maak deze constant waar. Dit wekt 
vertrouwen bij je klanten en zo creëer je 
fans en fans praten over je merk wat uitein-
delijk de verkoop ten goede komt. 

melden bij Van Es. In principe is vrijwel elke 
plant geschikt voor MoreLIPS. “Als we er maar 
iets moois van kunnen maken”, zegt Van Es. 
De kwaliteit wordt gewaarborgd in samenwer-
king met de kweker. “We huren een kwaliteits-
man in om controles uit te voeren en we wer-
ken aan beschrijvingen waaraan de planten 
moeten voldoen. Een bloeiende gerbera op 
pot moet bijvoorbeeld minimaal twee bloemen 
hebben. Dat moeten we vastleggen, anders 
kunnen we elkaar er niet op aanspreken.”
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