De Staticespecialist in 2014-1
Het laatste nieuws

Wanneer zijn de Nederlandse Statice weer verkrijgbaar?

Roland en Stefan van Paasen, de kwekers met passie uit Poeldijk, gaan dit
seizoen de Statice aanbieden onder een nieuwe naam.

We gaan starten met het veilen van Yellow sun birds en Madeira vanaf vrijdag 14
maart via de klok in Naaldwijk. De kleuren Rosa sun birds , Donau en White
starlet Wings worden in week 12 aangeboden via de klok in Naaldwijk.

Staticespecialist
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een ander logo. Daarom zult u vanaf
de start van het aanvoeren het oude logo niet meer terug zien. Voor u nog even
de veranderingen naast elkaar.

We zijn dit jaar iets later en de aanvoer komt ook wat rustiger op gang als andere
jaren. Via de diverse media zullen wij u op de hoogte houden over het
aanvoerverloop op de overige vestigingen van FloraHolland.

Hoe bieden wij ons product aan.
Via de klok bieden wij ons product aan in fust 996, in 60 cm 70 cm en 80 cm
lengte. In deze verschillende lengte werken wij met diverse gewichten.
En natuurlijk zijn wij MPS-A gecertificeerd.

Naast het logo is ook het veilingkaartje iets aangepast. Hieronder het oude en
nieuwe kaartje naast elkaar.

Maar ook maatwerk, orders specifiek naar wens van de klant maken wij met veel
plezier voor u klaar. Mono of Mix en van 10 tot 50 takken. Liever ander fust?
Geleverd met of zonder hoes? Alles is mogelijk. Neem dus gerust contact met
ons op en bespreek de mogelijkheden.

Onze contact gegevens :
Staticespecialist B.V.

Een nieuw aanvoer seizoen met een nieuwe naam , maar het zelfde verse
product zoals u gewent bent van ons, “De Hollandse Statice”. Ter ondersteuning
draait er bij de klok een PP presentatie en is deze ook via de KOA als PDF
verstuurd. Bekijk de PP online
http://www.staticespecialist.nl/Nieuwsbrief_2014-01.pdf
http://www.staticespecialist.nl/PP_start_2014.pdf
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