Bekijk de webversie

Miniplanten Nieuws

Aanbodsplatform Miniplanten.nl live!

Maandag 12 juni was het zover: de eerste transactie via Miniplanten.nl is een feit!
Inmiddels hebben meerdere klanten ons brede miniplantenaanbod in hun webshop
opgenomen en leveren zij dagelijks uit dit assortiment.
Wilt u ook:
- Gemakkelijk de categorie miniplanten bij uw klanten aanbieden?
- Eén besteladres en contactpersoon hiervoor?
- Efficiënte aanlevering en verwerking van de totale bestelling?
- Dus eenvoudig meer omzet?
Word dan ook klant bij Miniplanten.nl.
Bel of mail Nikita Lagerwerf voor meer informatie en/of koppeling van het assortiment.

Bestel- en aflevertijden
Assortiment: uitbreiding en
noviteit
Het assortiment van Miniplanten.nl omvat
een brede range groene en bloeiende
plantjes, zowel jaarrond- als
seizoensproducten. Sinds 2 weken is ook
de Cyclaam gemengd weer leverbaar en
bestelbaar in de daghandel.
Vanaf week 42 starten we met de
uitlevering van een noviteit: Helleborus
Niger ‘Christmas Carol’ 7cm. Deze variëteit
is een premium-Helleborus en heeft het
voordeel dat de plant vóór Kerst bloeit, in
tegenstelling tot traditionele variëteiten.
Haar witte bloemen zijn een sieraad in elke
tuin en huiskamer en geven kleur aan de
donkerste periode van het jaar.

Uw levering miniplanten
dagelijks vóór 8.00 uur
geleverd krijgen in uw box?
Bestel dan ’s middags voor
14.30 uur.
Momenteel leveren we de
bestellingen alleen uit bij
FloraHolland in Naaldwijk. Op
korte termijn voegen we daar
Aalsmeer aan toe.
Is uw afleveradres elders dan
(in de directe omgeving van)
deze FloraHollandlocaties? Neem dan contact op
over de
leveringsmogelijkheden.

Rond Kerst hebben we ook weer de
Schlumbergera leverbaar. Op zoek naar
een bloeimix met Kerst? Deze producten
vormen samen een perfecte Kerst
combinatie!
Zie ook www.plantconnect.nl of
www.floraxchange.nl voor het actueel
leverbare assortiment.

Daghandel én actiematig

Bij Miniplanten.nl bent u niet alleen voor de
reguliere daghandel maar ook voor actiematige
bestellingen aan het juiste adres.
Op zoek naar een mini-bloeimix, een
combinatie van groene en bloeiende mini’s in
een keramieke pot naar keuze? Neem contact
op met Nikita Lagerwerf sales@miniplanten.nl
voor een aanbieding op maat.

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
Seasons Trade Fair. Een gezamenlijke
productbeurs van Oriental Group, Levoplant,
VDE Plant en KP Holland. Deze beurs vindt
plaats van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25
augustus, bij Oriental Group in Bleiswijk. Kijk voor meer informatie op
www.seasonstradefair.nl.

Contact
Voor meer informatie, offertes of aanvragen, kunt u contact opnemen met:
Miniplanten.nl
Nikita Lagerwerf
Sales

Tel./Mobile
+31(0)174 892700
+31(0)6 14234037

Address
Hoge Noordweg 29B
2671 DZ Naaldwijk
The Netherlands

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.

