DE WINTERBEURS

WINTER EXHIBITION / WINTERMESSE / WYSTAWA ZIMOWA / ЗИМНЯЯ ВЫСТАВКА

11 NOVEMBER 2019 T/M 7 FEBRUARI 2020

> 7.000

MONSTERPARTIJEN
> & > 5.000 SOLITAIREN

THE COMPLETE RANGE OF GARDEN PLANTS

UITNODIGING

DE GROOTSTE WINTERBEURS VAN EUROPA

TWENTHE PLANT
WINTER BESTELBEURS 2019/2020
Meer dan 7.000 monsterpartijen en een
unieke Solitairenshow!
Van 11 november 2019 t/m 7 februari 2020 organiseert Twenthe
Plant in haar 6.250m2 verkoopkas, de meest toonaangevende
Winterbeurs van Europa. Maak optimaal gebruik van onze
verlengde beursperiode door een bezoek te plannen op een
moment naar keuze om uw voorjaarsorder te plaatsen.
Tijdens de Winterbeurs worden er meer dan 7.000 monsterpartijen
overzichtelijk per productgroep gepresenteerd. Graag nodigen wij
u uit om onze Winterbeurs te bezoeken en laten u gelijktijdig
optimaal prof iteren van alle fantastische aanbiedingen, noviteiten
en sfeervolle productpresentaties.

CONCEPTEN • PRODUCTLIJNEN • MERKEN • NIEUWIGHEDEN

Op ons buitenterrein zullen wij voor u een gigantische collectie
met meer dan 5.000 solitaire planten showen. Deze bestaat
onder andere uit: vormbomen van eigen kwekerij, exclusieve
geïmporteerde Japanse tuinbonsais en andere karakteristieke
(vorm)bomen. Voor u dus een uitgelezen mogelijkheid om ter
plekke een keuze te maken en uw solitairen zelf te selecteren
voor levering voorjaar 2020.
Graag bespreken wij met u de actuele zaken onder het genot van
een gratis hapje & drankje in een altijd gemoedelijke sfeer. Wij
verzoeken u om tijdig aan te melden en verheugen ons enorm
op uw komst!
Geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur.

HYDRANGEA PANICULATA (S)WITCH® ‘OPHELIA’

ALLE BEURSVOORDELEN OP EEN RIJ!
• Het meest complete assortiment tuinplanten op één locatie.
• Zorgvuldig geselecteerde partijen o.b.v. kwaliteit, prijs & beschikbaarheid.
• Kortingsstaffels bij aankoop van grotere hoeveelheden.
• Veel partijen zijn in deeleenheden verkrijgbaar.
• Een omvangrijk aanbod van ‘ready-to-retail’ MIX CC’s.
• Enorme keuze uit nieuwigheden, productinnovaties en speciale aanbiedingen.
• Monsterkwaliteit = Uitleverkwaliteit!
• Gigantische productie van eigen gekweekte tuinbonsais en andere vormbomen.
• 180 Hectare eigen boomkwekerij met unieke productlijnen.
• Solitairenshow: >5.000 vormbomen, bonsais & karakteristieke (vorm)bomen.
• Zelf uw solitairen, bonsais en andere unieke (vorm)bomen uitbinden.
• Eenvoudig en snel bestellen met de TP-Orderapp.
• U bepaalt de laad- of leverdatum (levering op gewenste locatie).
• Kies zelf hoe uw order verpakt wordt; (CC/ETP/Pallet(box), los of in combinatie.
• Prijzen inclusief standaard verpakkings(=handlings)kosten.

WWW.TWENTHEPLANT.NL

TP-Orderapp
E A SY, Q U I C K LY A N D F U N CT I O N A L

Eenvoudig en snel bestellen? Gebruik dan de TP-Orderapp welke wij
speciaal voor u ontwikkeld hebben. Wij raden u aan uw mobiele apparaat
goed op te laden voordat u ons bezoekt.

SOLITAIRENSHOW >5.000 SOLITAIREN

11 NOVEMBER 2019
T/M 7 FEBRUARI 2020

THE COMPLETE RANGE OF GARDEN PLANTS

SPECIAAL VOOR U!
Om onze waardering te tonen zullen we u
verrassen met een leuk geschenk, welke u samen
met uw orderbevestiging zult ontvangen.
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Reserveer uw hotelkamer via Twenthe Plant,
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op deze manier profiteert u van ons boekingsvoordeel.

BERLIN - WARSAWA - MOSKVA

E-mail: office@twentheplant.nl
Tel. +31-74-2766666

HOTEL

Geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30 - 17:00 uur.
Beneluxlaan 305 - 7559 JV Hengelo (OV) – Nederland
www.twentheplant.nl
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