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Lichtpuntjes in de donkerste maand
Als altijd blikken we in ons winternummer terug op het afgelopen jaar. Ook in 2012 bleek
hoezeer het weer van invloed is op de handel in boten. Een boot koop je om jarenlang mee
te varen, dus bij de aankoopbeslissing zou het weer van die dag er niet toe mogen doen.
Maar dat doet het wel. Het regende en was kouder dan normaal van het voorjaar tot diep
in juli. Geheel in lijn beleefde de botenhandel een dip. Het derde kwartaal bracht herstel,
zowel in temperatuur als in aantal gerealiseerde verkopen.
Los van weersinvloeden ziet YachtFocus aanzienlijke verschillen tussen jachtmakelaars
onderling. Een positieve houding, essentieel ongeacht de branche, leidt tot betere verkopen
en daarmee per definitie tot meer tevreden opdrachtgevers. Nu is het in crisistijd moeilijk
om als botenhandelaar elke minuut van de dag je glimlach te bewaren, maar het maakt
echt uit voor de verkoopkansen. Als u een jachtmakelaar kiest, let dan eens op hoe hij of
zij persoonlijk op u overkomt. Vraag ook naar de promotie van uw boot. Makelaars die aanbieden uw boot in ons blad YachtFocus Magazine te plaatsen, inbegrepen bij zijn diensten
of tegen een geringe toeslag, verdienen uw voorkeur. In 2012 gingen al met al ongeveer
net zoveel gebruikte boten over in andere handen als voorheen, en dat is een lichtpuntje in
crisistijd.
Ook positief: in het toonaangevende vakblad voor de botenbranche Jachtbouw Nederland
werd de Gebruikte-Botenbeurs Hoorn, georganiseerd door ons bedrijf in samenwerking met
de Gemeente Hoorn, ten voorbeeld gesteld. Inderdaad deed in 2012 het aantal deelnemers
niet onder voor dat van voorgaande jaren, op zich al uniek, terwijl het aantal verkopen zelfs
nog wat steeg. Dat gaan we in 2013 gewoon weer zo doen. Ons team heeft er nu al zin, net
zozeer trouwens in de andere beurzen zoals Boot Düsseldorf eind januari en Boot Holland
in februari. Deze laatste is de leidende motorbootbeurs van ons land, waar wat ons betreft
geen merk mag ontbreken. Trouwens, tijdens Boot Holland 2013 komt ons honderdste
nummer uit, zeker aanleiding tot een groot feest op onze beide stands die handig zijn gelegen direct na de kassa’s.
Tot slot ons laatste lichtpuntje. In onderstaande grafiek ziet u hoe zich het bezoekersaantal
op YachtFocus.com ontwikkelt. Belangrijk voor wie zijn boot met goede verkoopkans wil
adverteren. ‘Wat nou crisis?’, concluderen we dan! Wij wensen alle lezers een prettige jaarwisseling en verzoeken u geen oude vuurpijlen op te maken nabij botenloodsen.
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