Aan de klanten van HJKI

Aanbieding CRV

Bleiswijk, 19-11-2010

Naar ik heb begrepen zijn een aantal van u benaderd met een aanbieding van CRV van een maand gratis inseminaties (bij
gebruik van CRV stieren) en het gratis scannen van 20 dieren. Deze actie is bedoeld om u opnieuw te laten kennis maken
met de dienstverlening van CRV en lijkt specifiek gericht te zijn aan onze klanten.
Met onze komst een aantal jaren geleden hebben we aangeven de concurrentie in de KI dienstverlening te willen
stimuleren waarbij uiteindelijk de veehouder de vrije keuze moet hebben en zijn voordeel kan trekken. Daarin willen we
consequent zijn en in dit geval ook aan u de vrije keuze te laten.
Wij gaan tegenover deze agressieve actie geen tegenactie doen. We zullen het maar als compliment beschouwen dat we
het inmiddels waard zijn van deze zeer grote marktpartij een specifieke actie op ons gericht te krijgen. Via een andere
route zullen we kijken hoe de NMA en het productschap hier over denken.
Ik heb in mijn zakelijke verleden geleerd dat acties altijd weer terugbetaald moeten worden door je huidige klanten, in dit
geval dus de huidige CRV leden. Wij gaan liever door met het bieden van een permanent voordeel. Bij CRV is het
basistarief € 7,60 per bezoek en € 4,40 per handeling. Dit is dus € 12,- voor een eerste inseminatie van een bezoek en bij
HJKI is dit € 10,- of te wel € 2,- voordeel. Bij elke volgende handeling van een bezoek is ons voordeel € 0,40 bij een
inseminatie en € 0,90 bij een dracht- of tochtcontrole. Stel, voor u is het gemiddeld aantal handelingen per bezoek 1,5 met
de helft daarvan inseminaties als tweede handeling, dan is het HJKI voordeel gemiddeld € 2,33 per bezoek. Dus HJKI geeft u
in dit geval een permanente gemiddelde korting van 16,3%. De huidige actie van CRV komt over een heel jaar gezien neer
op een actie met 8,3% voordeel. Als u bij ons blijft heeft u dus binnen een half jaar al het denkbeeldige CRV voordeel
terugverdiend en dat is in het meest gunstige geval als u gedurende de CRV actiemaand alleen CRV stieren zou gebruiken.
Wij gaan gewoon door en zijn ten aller tijden voor u beschikbaar met onze dienstverlening.
Met Vriendelijke Groet, Joop

