
Hieronder een kleine selectie van onze concepten:

Acers  
Bodembedekkers
Buddleja  
Coniferen  
Festuca Intense Blue 
Fruit 
Grassen  
Groenteplanten 
Heester
Hydrangea Forever & Ever
Ilex Concepts
Klimplanten  
Kruiden
Rhododendron/Azalea
Rozen
Sense
Stammen
Vaste planten  
Waterplanten

Air So Pure 
Anthurium 
Bromelia 
Cactus 
Calathea
Dolce Amore 
Decorum
Eden Collection 
Gorgeous Green
Green is...
Howeapalm
Kokodama
Mix en Match
Orchideeën
Pet Candy
Sansevieria
Succulenten
TiSento
Varen

indoor      & outdoorindoor      & outdoor

Wij zijn geopend van:

dinsdag 7 t/m donderdag 9 februari  

van 07.00 uur tot 18.00 uur  

en vrijdag 10 februari  

van 07.00 uur tot 12.00 uur

De voorjaarsbeurs van 2017
         Vernieuwend en visueel!

Beste relatie,
 
Hierbij nodigen we u van harte uit om een bezoek te brengen aan de  
Plant Collect XXL voorjaarsbeurs van 2017!
 
Dit jaar pakken we groter dan ooit uit. Niet alleen de beursoppervlakte is groter,  
ook ons voorjaarsassortiment voor 2017 is enorm uitgebreid met kwalitatief uitstekende 
tuinplanten en kamerplanten!
 
Het totale voorjaarsassortiment wordt tijdens de beurs gepresenteerd op volle dc lagen.  
Onder andere nieuw dit jaar zijn de producten van onze buitenlandse leveranciers.
Daarbij worden zowel de bestaande als vele vernieuwde concepten gepresenteerd voor  
zowel indoor als outdoor.
 
De voorjaarsbeurs is vier dagen lang geopend. Zo kunt u ons vrijblijvend een bezoek  
brengen op een dag en tijdstip dat u het beste past.
We stellen het erg op prijs als u van te voren een e-mail stuurt naar info@plantcollect.nl  
en daarin vermeldt welke dag u van plan bent om te komen. Op deze manier kunnen  
wij tijd voor u reserveren voor een persoonlijk gesprek.
Uiteraard staat er een hapje en een drankje voor u klaar!
 
Onze voorjaarsbeurs is zeer goed te combineren met een bezoek aan de  
Tuinzaken Retail Experience, waar Plant Collect ook uitgebreid aanwezig zal zijn.
 
Kortom dit is de voorjaarsbeurs van 2017, die u aan de start van het nieuwe  
seizoen zeker niet mag missen!
 
Graag tot ziens!

De kernpunten van  Plant Collect:-Totaalassortiment kamerplanten  
  en tuinplanten!- Innovatie- Advies en begeleiding- Ontzorgen- Sterk in concepten!

indoor      & outdoor

XXLUitnodiging                                   voorjaarsbeurs 2017                                  

7 t/m 10 februari

noteer alvast  

in uw agenda!


