PRODUKTBLAD
PLANTOR + TRÄD + BLOMMOR
Plantskola med spec. plantor
Vi levererar direkt från producenten i Holland,
Danmark, Tyskland eller andra länder, beroende på
produkt och antal

Bonzaiträd
Passar som gåva, till
dekorationer.Många varianter och
utformningar.

Bokträd i köpmanspåse
Träden levereras i backar eller lösa.
Kan ”fyllas” i påsar på plats.

Rosor i kruka
Många varianter och storlekar.
Kan levereras året runt, varierar dock kraftigt i pris
Beroende på årstid.

Ginko Biloba planta
Världens äldsta planta, kallas också
tempelträd.
Kan levereras som planta eller frö.
Ros i försändelse-emballage (ask)
Vi kan packa (även bipacka kundens
reklammaterial,säljbrev e d) samt ordna
distributionen..
Rosen håller sig frisk i denna
specialförsändelse i 3-8 dagar, beroende på
årstid och temperatur.
Mamutträd i gåvoask
Har sina rötter i Amerika.Odlas nu i Tyskland och
kan levereras i speciell gåvoask med tysk text.
Ev. kan säljbrev, bruksanvisning e d bipackas.

Olivträd
I krukor, kan levereras tillsammans med
olivolja i gåvoförpackning eller
försändelseask.

Pengaträd
En sukkulent i krukor enligt
önskemål

Planta i glas
Följ plantans utveckling
i det transparenta
glaset.

Granträd i handybag
Som giveaway på mässor, utställningar,
filialöppningar
eller
andra
arrangemang.Med
tryck
enligt
önskemål.

Plantor i spec. försändelse-emballage
Vi packar och distribuerar gärna plantor,
örter, blommor, träd i speciella försändelseemballage.
Figenträd
Exotiska träd levererade i krukor. En
annorlunda gåva med lång levnadstid.

Jul-ros
I dekorativ kruka.
En av de få plantor, som blommar vid
julen.
Julträd i kanvasask
En julhälsning utskickad med post eller
kurir. Speciellt försändelse-emballage
garanterar att trädet kommer fram oskadat.

Kaffeträd
Fråga oss vad vi kan erbjuda levande inom
plantor, passande till kampanjtema och
aktiviteter.

Rosen-i-rör
En directmail som alltid kommer att
mottagas med uppskattning och omtalas.

Träd i
kanvasbomullspåse
Individuellt eller i grupp.

Chill i planta
Till en ”HOT” kampanj.
Levereras i kruka, packas efter önskemål.

Tomatplantor – kan även jordsättas
Ge en grön gåva som sörjer för frisk
och uppskattad tillväxt hela sommaren.

Tomatplantor färdiga för leverans
Kika in hos våra leverantörer av
krukplantor.
Vid större upplagor, tidsläggning och
planläggning normalt sett inga problem.

