2018-as tavaszi ajánlataink

Mellékelten küldjük a 2018-as tavaszi szezonra érvényes új katalógusainkat és megrendelőinket.
Akiknek már személyesen átadtuk egynyári katalógusunkat, most már csak egyéb tájékoztató
anyagainkat küldjük el. Ha Ön még nem kapott katalógust, de szeretne, kérje ezt munkatársainktól.
Teljes balkonnövény, muskátli és egynyári kínálatunkat, árainkat és a szállítási heteket
megrendelőlapjaink tartalmazzák. Évelő termesztéssel foglalkozó partnereinknek elküldjük évelő
megrendelőlapunkat is. Ha Ön nem kapott, de szeretne, kérésére ezt is postázzuk Önnek.
Minden megrendelőnk honlapunkról letölthető Excel fájl formátumban. Kérjük, rendelését lehetőleg
Excel-ben küldje el nekünk, mert számunkra is ez biztosítja a legpontosabb és leghatékonyabb munkát.
Honlapunkon továbbá rengeteg információval, képekkel, termesztési tanácsokkal várjuk:
www.floretum.hu
Árainkat 300 Ft-os € árfolyamig garantáljuk. Ennél gyengébb árfolyam esetén 3 forintonként +1%
árfolyam korrekciót alkalmazunk minden termékünkre.

PALÁNTA akciók november 30-ig!
Népszerű Vinca és Begonia palánta akciónkat tavalyi árainkon újra meghirdetjük.
Catharanthus (Vinca) CORA sorozat – Nagyon nagyvirágú, rendkívül bokros és korai sorozat. Rendeljen
bármennyi palántát november 30-ig kedvezményes áron:
480-as tálcán (440 db garantált növényszám)
264-es tálcán

45 Ft helyett: 31 Ft!
69 Ft helyett: 49 Ft!

Begonia semperflorens sorozatok – Rendeljen minimum 10 tálca palántát november 30-ig
kedvezményes áron:
480-as tálcán (460 db garantált növényszám)
Ascot, Eureka sorozat
Volumia sorozat

20 Ft helyett: 16 Ft!
21 Ft helyett: 17 Ft!

Az ajánlatban feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

VETŐMAG akció november 15-ig!
Népszerű kedvezményes vetőmag akciónk november 15-ig tart! A halottak napi csúcsszezon után még
van ideje összeállítani vetőmag rendelését. Minden megrendelőnknek vonzó kedvezményt biztosítunk.
Rendeléseket későbbi szállításra is fogadunk az akciós időszakon belül, ezek fizetése természetesen csak
a szállításkor esedékes. Ajánlatunkról területi képviselőink és vevőszolgálati munkatársaink adnak
felvilágosítást.
Ne feledje: Nagyobb mennyiségek esetén továbbra is jelentős mennyiségi kedvezményeket biztosítunk
vetőmag és palánta árainkból! Ajánlatunkért keresse területi képviselőinket!

CSERÉP AKCIÓ november 30-ig!
Idén is meghirdetjük akciós cserép akciónkat a november 30-ig leadott rendelésekre. Akciós árainkat
egynyári és balkonnövény palántákat rendelő partnereink számára kínáljuk a legnépszerűbb
cseréptípusokra: 9-14 cm-es cserepekre, 7x7x6,5 cm-es és további népszerű kockacserepekre, valamint
19-27 cm-es akasztós cserepekre.
Cserép árlistánkat mellékelten küldjük meg Önnek.

PALÁNTA RENDELÉSI HATÁRIDŐK
Figyelem! A főbb fajok palánta rendelési határidejét tartalmazó táblázatot is elküldjük Önnek. Kérjük,
ne várja ki a végső határidőket! Minél előbb leadja rendelését, annál pontosabb szállításra számíthat.

Munkatársaink várják mielőbbi jelentkezését!

Sok sikert kívánunk a tavaszi szezonhoz!
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