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WIJ ZIJN
BLOEMENBUREAU
HOLLAND

TROTSE PROMOTOR VAN BLOEMEN
EN PLANTEN IN EUROPA
Bloemen en planten voortdurend top of mind houden bij de consument, dat is waar we bij Bloemenbureau
Holland elke dag enthousiast aan werken. We zorgen ervoor dat consumenten geïnspireerd raken én blijven
om bloemen en planten te kopen.

INSPIREREN, INFORMEREN EN ACTIVEREN
We zijn actief in de kernlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daar bereiken
we consumenten met opvallende communicatie met bloemen en planten in de hoofdrol.
Via massa-mediale publiekscampagnes, PR-acties, shopper activaties en inspirerende content via social
media en op onze eigen sites Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwatplantendoen.nl komt de consument
onze boodschap voortdurend en op verschillende manieren tegen. Zo zorgen we er samen met de sector
voor dat bloemen en planten onderwerp van gesprek blijven.

EEN HECHT, GEDREVEN EN INTERNATIONAAL TEAM
Bloemenbureau Holland is een onafhankelijke stichting met als opdracht bloemen en planten voortdurend
onder de aandacht te houden bij de Europese consument. De organisatie wordt gefinancierd door kwekers
die lid zijn van Royal FloraHolland in binnen- en buitenland en door handelsbedrijven die klant zijn bij
Royal FloraHolland.
Sinds eind 2020 is ons hoofdkantoor gevestigd in Aalsmeer (FloriWorld-gebouw). Op dit moment bestaat ons
enthousiaste team uit 22 creatieve marketingcommunicatiespecialisten, countrymanagers en ondersteunende
professionals. Drie daarvan vertegenwoordigen ons in het buitenland. Eén in Londen, één in Parijs en één in Essen.
Samen zorgen we ervoor dat bloemen- en planten een vaste plek hoog op de consumentenagenda krijgen.
Een doel waar we aan werken met plezier, ambitie en door goede samenwerking met onze stakeholders.
4
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OVER
SHOPPER
ACTIVATIES
WE VERLEIDEN CONSUMENTEN
NAAR EN OP DE WINKELVLOER
OM AANKOOP TE STIMULEREN
Shopper activatie. Wat is dat nu eigenlijk? Met shopper activaties
verleiden we met gerichte promotie de consument om naar
de winkel te gaan en daar bloemen en/of planten te kopen.
Dit doen we met goede samenwerkingen, slimme ideeën en
het bieden van toegevoegde waarde. De resultaten meten we
aan de hand van vooraf gestelde doelstellingen. Ook kunnen
we buiten onze kernlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk) shopper activaties realiseren.
Zo hebben we dit reeds gedaan in Spanje en Zweden.

IN RELATIE MET CAMPAGNES EN CONTENT

TOEGEVOEGDE WAARDE BIEDEN

We ontwikkelen rake communicatiecampagnes en content die
consumenten het positieve effect van bloemen en planten laten
ervaren. Onze shopper activaties zijn een afgeleide hiervan.
Zo is onze boodschap aanwezig in alle fasen van het aankoopproces:
van oriëntatie vóór het winkelen, de gang naar de winkel,
het aanzetten tot aankoop op de winkelvloer en het stimuleren
tot herhaalaankoop. Zo is de cirkel rond.

Shopper activaties ontwikkelen we meestal voor een specifiek
verkoopkanaal. Denk aan een bloemist, tuincentrum, webshop
of supermarkt. We richten ons op een hele categorie, bijvoorbeeld
op kamerplanten, of een specifiek product, zoals orchideeën.
We bieden geen korting, maar altijd meerwaarde. Dit doen
we door acties als: ‘Koop nu bloemen/planten en krijg…’,
‘Maak kans op …’ of ‘Product van de week/maand/
het seizoen’. Door dit aanbod tijdelijk beschikbaar te maken
stimuleren we consumenten bovendien om snel te handelen.

LAAT JE INSPIREREN DOOR
ONZE CASES VAN 2021!
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CASES 2021

8

9

CASE 1

TROPISCH PARADIJS
MET ORCHIDEEËN
ALIAT TUINCENTRA SPANJE

Bedankt Orchidee, dat je mijn huis omtovert tot tropisch paradijs. Deze shopper
activatie is onderdeel van de internationale publiekscampagne ‘Bedankt Plant’
waarin we planten bedanken voor wat ze allemaal voor ons doen. Ze maken
ons relaxter, ze brengen de natuur dichterbij en ze maken van ons huis een thuis.
In deze campagne zetten we de Orchidee in de spotlight op de Spaanse winkelvloer.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Social media campagne.

CASE 1
IN DE WINKEL
Rolbanieren, tafelstroken, posters, etiketten en woblers.

BEDANKT PLANT – ALIAT
BEDANKT ORCHIDEE DAT JE VAN MIJN THUIS EEN TROPISCH PARADIJS MAAKT
Winkels

47 onafhankelijke tuincentra in Spanje.

Actieperiode

15 maart t/m 15 april 2021.

Activatieaanbod

Koop een orchidee en krijg een pot cadeau.

Doel

Presentatie winkelvloer verbeteren. Shopper activatie als aftrap.

Resultaten & highlights

Goede zichtbaarheid POS materialen en incentive.
Verkoopdoelstellingen behaald.
Blijvende betere presentatie van het orchideeënschap.

Belangrijkste leerpunten

Etiketten en stickers vanuit Nederland bij de planten voegen en niet door de tuincentra zelf laten doen.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 2

URBAN JUNGLE TUINMARKT
JUMBO SUPERMARKTEN NEDERLAND
Met de internationale Van Grauw Naar Groen campagne doen
wij de oproep om je leefomgeving, hoe klein ook, te vergroenen.
Jumbo haakt hier met de Urban Jungle Tuinmarkt goed op
in. Deze verleidt het winkelend publiek met allerlei vrolijke
voorjaarsbloeiers. Koopt de consument daar vervolgens een 4-pack
perkplanten, dan krijgt hij er een paar tuinhandschoenen gratis bij.

14
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
H allo Jumbo magazine, social media campagne
en Mooiwatplantendoen.nl

CASE 2
IN DE WINKEL
K araankleding, instore radio, schapkaarten,
sleeve handschoenen, productverpakking.

VAN GRAUW NAAR GROEN – JUMBO
HAAL HET VOORJAAR NAAR JOUW EIGEN TUIN MET ONZE URBAN JUNGLE TUINMARKT
Winkels

600 Jumbo supermarkten in Nederland.

Actieperiode

16 t/m 2 mei 2021.

Activatieaanbod

Ontvang een gratis paar tuinhandschoenen bij een 4-pack perkgoed.

Doel

De omzet aan perkplanten verhogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Resultaten & highlights

Dervingspercentage lag 2% lager dan de jaardoelstelling en ruim 1% lager dan het jaargemiddelde tot nu toe.
Onderzoek van Motivation toonde aan dat 31% van de respondenten het aanbod aantrekkelijk vond.
Het overall rapportcijfer was een 6,8. 60% vond de koppeling met de campagne duidelijk.

Belangrijkste leerpunten

De scanresultaten van de handschoenen bleven achter, omdat deze door de winkels zelf niet altijd bij de perkplanten
werden getoond. Door een incentive aan het product zelf te bevestigen, kan dit voorkomen worden.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
Buitenplantenkwekers
Royal FloraHolland
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CASE 3

WE HEBBEN MEER
ROSELILY NODIG
FLEUROP BLOEMISTEN NEDERLAND
We hebben meer samen nodig, meer echt nodig. 
Daarom hebben we meer Roselily nodig. Een lelie die lijkt op
een roos, de natuurlijke schoonheid van twee bloemen in één.
Een uniek product waarmee de consument werd verleid als
onderdeel van de ‘We Hebben Meer Bloemen Nodig’ campagne.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WEBSHOP EN WINKEL
A rtikel en social media post met directe link naar de
Roselily bestelpagina op Fleurop.nl

CASE 3
IN DE WEBSHOP EN WINKEL
L andingspagina, POS pakket voor bloemisten
met counter display en actievoucher.

WE HEBBEN MEER ROSELILY NODIG – FLEUROP
ROSELILIY VOOR JEZELF EN OM TE GEVEN
Winkels

Fleurop.nl en 505 Fleurop bloemisten in Nederland.

Actieperiode

1 t/m 30 juni 2021.

Activatieaanbod

Koop een roselily actieboeket bij Fleurop en maak kans op 1 van de 100 boeketten
om te geven aan een dierbare.

Doel
Resultaten & highlights
Belangrijkste leerpunten

RO S EL I LY
VO O R JEZEL F

EN OM
T E GEV EN

Een meer niche product in de schijnwerper zetten en 30% uplift in sales bij Fleurop.
Een sales uplift van +125% ten opzichte van juni 2020.
Beschikbaarheid van dit kleinere product was niet in alle delen van Nederland even goed voor
de Fleurop bloemist en daarmee werd er dan ook wel eens gekozen voor een gewone lelie.
Ruikt
minder sterk
dan gewone
lelies

Maak kans op een extra Roselilyboeket om iemand te verrassen

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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We hebben meer samen nodig, meer écht nodig...
Daarom hebben we meer bloemen nodig. Maak bij aankoop
van een Roselily-boeket kans op 1 van de 100 Roselily-boeketten
om iemand anders ook een goed gevoel te bezorgen.
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CASE 4

THUIS ONTSPANNEN MET
ORCHIDEE & BROMELIA
REWE SUPERMARKTEN DUITSLAND
Bedankt Plant, dat je mij thuis laat ontspannen. Deze shopper
activatie is onderdeel van de internationale publiekscampagne
‘Bedankt Plant’ waarin we planten bedanken voor wat ze
allemaal voor ons doen. Ze maken ons relaxter, ze brengen
de natuur dichterbij en ze maken van ons huis een thuis.
In deze campagne zetten we de Bromelia en Orchidee
in de spotlight op de Duitse winkelvloer.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
REWE Folder, social media campagne en Pflanzenfreude.de

CASE 4
IN DE WINKEL
Karaankleding en bedrukte planthoezen.

BEDANKT PLANT – REWE
THUIS ONTSPANNEN MET ORCHIDEE & BROMELIA
Winkels

3.000 REWE supermarkten in Duitsland.

Actieperiode

24 juli t/m 1 augustus en 11 t/m 17 oktober 2021.

Activatieaanbod

Koop een Orchidee of Bromelia en krijg een geurkaart (zomeractie)
of conditioner (winteractie) cadeau.

Doel

Presentatie winkelvloer verbeteren en cross-selling inzetten van twee producten
om daarmee de derving van Orchidee en Bromelia met 10% te verlagen.

Resultaten & highlights

Retargeting campagne op Danke Pflanzen audience heeft boven verwachting gescoord.
Mooie manier van cross-selling en daarbij een nieuw product (Bromelia) in het schap te krijgen.
Verkoopdoelstellingen behaald.

Belangrijkste leerpunt

Ook al is de instore communicatie flink verbeterd, toch zien we dat een groot deel
van de winkels de presentatiemogelijkheden niet optimaal gebruiken.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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DE TREND COLLECTIE
De Trend Collectie is een speciale collectie bloemen,
kamer- en tuinplanten samengesteld op basis van trends.
Hiermee inspireren we consumenten en pers jaarrond
met een aantrekkelijke, onderling op elkaar afgestemde
collectie bloemen en planten. Dit doen we met 2 collecties:
lente/zomer en herfst/winter.
B enieuwd naar de mogelijkheden om via een
shopper activatie aan te haken op de Trend Collectie?
Neem dan contact met ons op!

26
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CASE 5

VAN GRAUW
NAAR GROENRIJK

GROENRIJK TUINCENTRA NEDERLAND
Met de internationale ‘Van Grauw Naar Groen’ campagne
doen wij de oproep om je leefomgeving, hoe klein ook,
te vergroenen. GroenRijk haakt hier op in door bij
besteding van 20 euro aan tuinplanten een gieter cadeau
te doen. Zo stimuleren we consumenten om meer
buitenplanten te kopen in september. Dat betekent dus
extra lang zomers genieten van je tuin, balkon of patio.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
G roenRijk folder.
Social media GroenRijk en Mooiwatplantendoen.nl
Online bannering.
Radiocommercial.

CASE 5
IN DE WINKEL
Banieren, posters, schapkaarten.

VAN GRAUW NAAR GROEN – GROENRIJK
LAAT JE PLANT IETS MOOIS BEGINNEN
Winkels

23 GroenRijk tuincentra in Nederland.

Actieperiode

1 t/m 21 september 2021.

Activatieaanbod

Gratis gieter (twv 4,99) bij aankoop van 20 euro aan buitenplanten.

Doel

Bestaande klanten 5% meer laten uitgeven t.o.v. zelfde periode in 2019
(2020 was een uitzonderlijk goed jaar).

Resultaten & highlights

34% meer omzet ten opzichte van zelfde periode 2019.
Zeer goed uitgevoerde executie op de winkelvloer.
Tevreden GroenRijk ondernemers over deze actie.

Belangrijkste leerpunt

Campagnebeeld bevatte ook hortensia’s (niet meebetalende kwekersgroep).

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
Buitenplantenkwekers
Royal FloraHolland
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CASE 6

GROOTOUDERDAG
FDF BLOEMISTEN DUITSLAND
Grootouderdag is in het leven geroepen als speciale dag voor
opa’s en oma’s, om ze eens extra in het zonnetje te zetten.
Het zijn ten slotte heel bijzondere mensen die ons op een
unieke manier bijstaan. In Nederland vieren we Grootouderdag
op 3 oktober, in Duitsland een week later, op 10 oktober.
In de Duitse deelstaat Beieren werd hiervoor speciaal de
Con Amore roos in de spotlight gezet.

32
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
Artikel en social media post met shopfinder voor deelnemende bloemisten.

CASE 6
IN DE WINKEL
POS pakket.
Poster en Flyer.

GROOTOUDERDAG – FDF BEIEREN
MAAK OPA EN OMA BLIJ MET DE CON AMORE ROOS
Winkels

68 zelfstandige bloemisten in Beieren, Duitsland.

Actieperiode

5 t/m 10 oktober 2021.

Activatieaanbod

Koop speciaal voor Grootouderdag een Con Amore roos.

Doel

Een specifieke roos associëren met Grootouderdag.

Resultaten & highlights

Het grootste deel van de bloemisten heeft 15 rozen of meer verkocht.
66% van de deelnemende bloemisten ziet potentie in deze feestdag
en zou waarschijnlijk een volgende editie weer meedoen.

Belangrijkste leerpunt

Grootouderdag heeft nog relatief weinig naamsbekendheid. Het zou helpen d e coalitie
met (keten) partners uit te breiden om zodoende meer aandacht te genereren.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 7

HERFST IN DE VAAS

BLUMEN RISSE BLOEMISTEN DUITSLAND
Blumen Risse stelde afgelopen herfst speciale
herfstboeketten samen onder het thema ‘Holen Sie
sich den Herbst in die Vase’ met speciale herfstbloemen
als carthamus, waxflower en amaranthus. Bloemen in
passende herfsttinten. Deze shopper activatie haakt in
op de contentcampagne ‘Herfst roept om bloemen’. 
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WINKEL
A rtikel en social media posts vanuit Tollwasblumenmachen.de, social media en influencers
vanuit Blumen Risse met direct link naar de herfstboeketten pagina op Blumen-risse.de

CASE 7
IN DE WINKEL
POS pakket.
Poster, kleine display bij boeketten en plafondhangers.

HERFST ROEPT OM BLOEMEN – BLUMEN RISSE
ZET DE HERFST IN DE VAAS
Winkels

Blumen-risse.de en 135 Blumen Risse bloemisten in Duitsland.

Actieperiode

30 september t/m 28 oktober 2021.

Activatieaanbod

Tijdelijk aanbod herfstboeketten en elke week een boeket van de week.

Doel

Doel Breed assortiment van herfstbloemen presenteren in de maand oktober e n een sales
uplift realiseren van 30% op het boeket van de week (4x) ten opzichte van oktober 2020.

Resultaten & highlights

Boeket van de week: 18.200 boeketten verkocht (8.500 in oktober 2020).
Kniphofia, Crocosmia en Liatris hebben meer verkocht in 4 weken dan in heel 2020.
21% meer Blumen-risse.de website bezoeken naar aanleiding van onze communicatie.
Bloemisten waren tevreden over nieuw, gevarieerd aanbod aan herfstbloemen.

Belangrijkste leerpunt

Bloemisten gaven aan dat er ook een oudere, traditionelere groep klanten is die niet
zo’n fan is van het nieuwe aanbod herfstbloemen.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 8

THUISWERKEN MET
ANTHURIUM & BROMELIA
BAKKER.COM IN DUITSLAND, FRANKRIJK,
NEDERLAND EN VERENIGD KONINKRIJK
Bedankt Plant, voor de perfecte thuiswerkplek! Want met
een groen uitzicht kun je je beter concentreren en krijgen
je ogen af en toe rust. En het staat leuk natuurlijk! Met de
‘Bedankt Plant’ campagne haakten we hier in 2021 op in.
En bij webshop Bakker.com ontving de consument bij aankoop
van een Anthurium of Bromelia tijdelijk een gratis elho pot.
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COMMUNICATIEMIDDELEN
NAAR DE WEBSHOP
Social media campagnes en nieuwsbrieven vanuit Mooiwatplantendoen.nl & Bakker.com
Promotie via de app van Klarna.

CASE 8
WEBSHOP BAKKER.COM
Homepage & landingspagina.

BEDANKT PLANT – BAKKER.COM
BEDANKT PLANT VOOR HET OPFLEUREN VAN M’N THUISWERKPLEK
Winkels

Webshop Bakker.com in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Actieperiode

4 t/m 31 oktober (Duistland, Nederland en VK) en 18 oktober t/m 14 november (Frankrijk) 2021.

Activatieaanbod

Nu gratis elho pot bij een Anthurium of Bromelia plant om je thuiswerkplek op te fleuren!

Doel

De doelgroep laten landen op de Bakker.com actiepagina, via een mediamix van own(ed) en paid media van Bakker.com
en Mooiwatplantendoen.nl (en andere landen) en daarmee de omzet van Anthurium en Bromelia met 15% verhogen.

Resultaten & highlights

Groot bereik door gestapelde communicatie vanuit Mooiwatplantendoen.nl en Bakker.com
Target aan landingen behaald.
Motivaction onderzoek wijst uit dat 21% van de respondenten bewust is van de Bakker.com promotie
en geeft de actie het rapportcijfer 7.1 op de 2 respondenten vindt het aanbod aantrekkelijk.

Belangrijkste leerpunt

Ondanks het beoogde aantal landingen op de aankooppagina, zijn de conversiecijfers niet behaald.
Onderzoek moet uitwijzen of dit ligt aan de timing, het aanbod en/of het aankoopproces.

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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CASE 9

KAMERPLANTEN
TOP 10

ALBERT HEIJN SUPERMARKTEN NEDERLAND
Bedankt Plant, dat je van mijn huis thuis maakt. Deze shopper
activatie is onderdeel van de internationale publiekscampagne
‘Bedankt Plant’ waarin we planten bedanken voor wat ze
allemaal voor ons doen. Ze maken ons relaxter, ze brengen de
natuur dichterbij en ze maken van ons huis een thuis. Met de
tijdelijke ‘Kamerplanten Top 10’ helpt Albert Heijn de consument
ook met kiezen. Naast de tien populairste planten, werden ook
potten, potgrond, hydrokorrels en voeding aangeboden.
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COMMUNICATIEMIDDELEN

CASE 9

NAAR DE WINKEL

IN DE WINKEL

A llerhande magazine (insert), AH Bonusfolder
en social media Mooiwatplantendoen.nl

Karstroken en posters om en op de trolley. Stickers met top
10 positie op de hoezen. Digitale schermen.

KAMERPLANTEN TOP 10
ALBERT HEIJN
BEDANKT PLANT DAT JE VAN MIJN HUIS EEN THUIS MAAKT
Winkels

Ruim 700 Albert Heijn supermarkten in Nederland.

Actieperiode

21 t/m 28 oktober 2021.

Activatieaanbod

Tijdelijk verkrijgbare Albert Heijn Top 10 kamerpalnten.

Doel

De omzet van kamerplanten verhogen d.m.v. een tijdelijk een uitgebreider kamerplantenschap.

Resultaten & highlights

2,2 miljoen inserts in Allerhande magazine.
Omzetdoelstelling ruimschoots behaald.
Het plantenschap viel echt op, door de diversiteit en omvang van het assortiment en door de instore communicatie.
Albert Heijn heeft uit enthousiasme over deze actie aanvullende communicatie ingezet:
abri’s, display’s, Bonusfolder en digitale schermen.

Belangrijkste leerpunt

Een nette presentatie van 10 verschillende planten op verschillende rolcontainers valt niet mee.
Onvoldoende ruimte om de top 10 in de winkels goed op volgorde te zetten.

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP

Bloemenbureau Holland in samenwerking met
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SAMENWERKEN?
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SAMEN ONTWIKKELEN
KWEKERS, HANDELSBEDRIJVEN
EN VERKOOPPUNTEN
Een shopper activatie bedenken we samen met onze betalende
stakeholders: kwekers, handelsbedrijven en verkooppunten.
Na de opstart nodigen we ook andere partijen van harte uit om
zich aan te sluiten. Denk daarbij aan bedrijven en organisaties
in de sierteeltsector maar ook buiten de branche. Zo brengen
we gezamenlijk consumenten in verleiding om vaker en
meer bloemen en planten te kopen, voor een redelijke prijs.
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SAMEN ONTWIKKELEN,
SAMEN BETALEN
Van de partners verwachten we een significante bijdrage, omdat zij
uiteindelijk het meest van de activatie profiteren. Bloemenbureau
Holland vult het complete shopper activatie budget aan met een
derde deel vanuit het generiek bij elkaar gebrachte budget.
Dit budget is door alle kwekers en klanten (zoals handelaren)
van Royal FloraHolland bij elkaar gebracht, met als doel aandacht
voor bloemen en planten te genereren. Onze betalende stakeholders
zijn daarom ook onze eerste gesprekspartner bij het opzetten
van een shopper activatie project.

SAMEN GROEIEN MET GEFUNDEERDE
DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN
Bij ieder project worden vooraf gezamenlijke specifieke doelstellingen
afgestemd en de daarbij behorende meetinstrumenten. Achteraf
worden onder andere de verkoopresultaten en het mediabereik
geëvalueerd om te zien of de doelstellingen zijn behaald.
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COMMUNICATIEKALENDER 2022–2023
SAMENWERKEN OP HET JUISTE MOMENT

COMMUNICATIEKALENDER 2022

COMMUNICATIEKALENDER 2022

De piekmomenten van onze internationale mediacampagnes, voor zowel bloemen als planten, zijn voor de komende twee jaar ingedeeld. Door op deze mediacampagnes
aan te haken met shopper activatie, profiteren we optimaal van de mediadruk op dat moment en kunnen we hierop meeliften. Van mindset, naar koopset!
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PLANTEN

= DAGELIJKSE INSPIRATIE
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CONTACT
MEER WETEN?
Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor en voorwaarden
van samenwerking op het gebied van shopper activatie?
Neem dan contact op met Ivo van Orden, of Simone Dussine.
Bekijk deze brochure ook digitaal in
het Nederlands, Duits, Engels of Frans:

WWW.BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL

IVO VAN ORDEN
MANAGER ACTIVATIETEAM
+31 (0) 6 51 10 70 12
IVANORDEN@BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL
SIMONE DUSSINE
COUNTRY MANAGER NEDERLAND
+31 (0) 6 10 05 48 86
SDUSSINE@BLOEMENBUREAUHOLLAND.NL

WWW.BLUMENBUERO.DE

WWW.FLOWERCOUNCIL.CO.UK

WWW.OFFICEDESFLEURS.FR
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