Bekijk de webversie

Miniplanten Nieuws

Miniplanten.nl start one-stop-shop daghandel Miniplanten
Welkom bij deze allereerste editie van Miniplanten Nieuws. Vanaf heden zullen wij u
middels deze nieuwsbrief 4 x per jaar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen
rondom Miniplanten. En die ontwikkelingen gaan snel, dus houd ons in de gaten!

Nieuw: one-stop-shop Miniplanten.nl

Feiten op een rij

Leverancier daghandel

Miniplanten.nl start medio mei
met one-stop-shop

Na de ontwikkeling van een
miniplantenconcept voor tuincentra
en bouwmarkten hebben velen van
u reeds het gemak van actiematige
uitlevering van miniplant-inkeramiek-combinaties kunnen
ervaren.

Het grootste totaalassortiment
via één leverancier
Groen en bloeiend, seizoensen jaarrondproducten

Vanaf de maand mei voegen we
daar een nieuwe dimensie aan toe:
Miniplanten.nl start dan als dé
leverancier in de daghandel van het
gehele Nederlandse assortiment
miniplanten in potmaat 7cm.
Deze one-stop-shop van
Miniplanten.nl maakt het voor
handelsbedrijven mogelijk om via
één leverancier het totale
assortiment groene en bloeiende
miniplanten te ontsluiten voor hun
totale klantenbestand in binnen- en
buitenland. Jaarrond- en
seizoensproducten, bijpassend
keramiek, alles is dagelijks
bestelbaar via één
gebruiksvriendelijk platform en direct
koppelbaar met de gangbare
bestelsystemen.

Meer dan 25 soorten
Miniplanten, alles in potmaat
7cm
Passend keramiekassortiment
beschikbaar
Maximale logistieke efficiency
Dagelijks bestelbaar

sales@miniplanten.nl
Wilt u een Miniplantentafel in uw tuincentrum of bouwmarkt? Een actie draaien met
Miniplanten in uw supermarkt? Of als groothandel op eenvoudige wijze de categorie
Miniplanten toevoegen aan uw webshop en zorgeloos kunnen bestellen? Voor al deze
zaken kunt u terecht bij uw contactpersoon van Miniplanten.nl: Nikita Lagerwerf. Zij
adviseert u bij het juiste schap, biedt ieder gewenste miniplant-potcombinatie aan en
verzorgt de koppeling van het totaalassortiment Miniplanten met uw webshop. U kunt
haar bereiken via: sales@miniplanten.nl of 06-14234037

Bezoek Miniplanten.nl op de beurs
Wilt u meer weten over uw mogelijkheden met het dagelijks beschikbare en grootste
assortiment Miniplanten? Kom dan naar de Seasonal Trade Fair van Royal FloraHolland
in Naaldwijk. Deze vindt plaats op 8 en 9 maart. U vindt Miniplanten.nl in stand 21.1

Contact
Voor meer informatie, offertes of aanvragen, kunt u contact opnemen met:
Miniplanten.nl
Nikita Lagerwerf
Sales
Address
Hoge Noordweg 29B
2671 DZ Naaldwijk
The Netherlands

Mobile
+31(0)6 1423 4037
sales@miniplanten.nl
www.miniplanten.nl

Twitter

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u sales@miniplanten.nl toe aan uw adresboek.

