
PROFITEER  
ERVAN! 

Nu met financiële  

ondersteuning 

van de EU!

 Simpel te bestellen in de webshop:
www.pelargonium-marketing.com

DOOR EEN ZEE VAN BLOEMEN!VERKOOP MEER

Bestel nu reclamemateriaal voor geraniums!

Pelargonium for Europe (PfE) bestaat sinds 2016.  
Europese geraniumkwekers als Dümmen Orange, Elsner 
PAC, Florensis/P. van der Haak Handelskwekerij, Geranien 
Endisch, Selecta One en Syngenta Flowers hebben dit 
marketinginitiatief opgezet, om ook op de lange termijn 
verzekerd te zijn van een goede afzet van geraniums  
in Europa en om de vakhandel te ondersteunen. 

Sinds januari 2020 worden de marketingactiviteiten in 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en  
Polen ondersteund door de EU, in het kader van de 
campagne „Europa in bloei/Europa in Blüte“ die drie 
jaar loopt. Middels de promotie ter waarde van circa 
1,95 mln. euro is in de genoemde landen een uitgebreide 
campagne, met een groot bereik mogelijk welke in  
elkaar vervlochten is. In Duitsland kan er dankzij deze 
ondersteuning voor een bijzonder interessante prijs  
reclamemateriaal worden aangeboden. 

PfE heeft niet alleen reclamemateriaal beschikbaar, 
maar zorgt er met uitgebreide PR-activiteiten, inclusief 
social media, voor dat er ook in de toekomst voldoende 
vraag zal zijn naar geraniums.  

PfE presenteert de geranium als een plant die uitbundig 
bloeit, zeer gevarieerd is en daarom 's zomers een heerlijke, 
onmisbare oase vormt. Bij de selectie van beelden en 
thema's is gekozen voor zoveel mogelijk afwisseling. 
Daardoor worden niet alleen verschillende leeftijdsgroepen 
bereikt, maar wordt ook het toenemend aantal „tuin- en 
natuurliefhebbers“ aangesproken, evenals de „creatieve 
stadse types“. In de beeldtaal worden daarom, naast  
de geranium op klassieke plekken als het terras en het 
balkon, ook voorbeelden gegeven van nieuwe, ongewone 
toepassingen. Hierdoor krijgt de geranium een moder-
ner imago en wordt een jongere doelgroep bereikt.  

De branche als geheel wordt geinformeerd via de vakpers, 
nieuwsbrieven en de vakbeurs IPM.

PR EN SOCIAL MEDIA:

Tuinen om je prettig in te voelen, vrolijk-kleurende stadsbalkons, groene oases in een 'green 
living' stijl zijn de elementen waar de Consumentencampagne van 2020 zich op concentreert. 
Naast een grote selectie aantrekkelijke foto's zijn er tips voor het planten en verzorgen, met 
nieuwe DIY-ideeën voor in de tuin en op het balkon. Verder wordt uitgelegd waarom het  
beschermen van insecten zo goed samengaat met het houden van geraniums.

Kijk anders eens op onze website,  
www.pelargoniumforeurope.com.  
Daar vindt u naast alle teksten en foto's  
ook een inspirerend webmagazine. 

Dankzij de middelen die de EU beschikbaar stelt, zal PfE in de  
toekomst ook filmpjes voor consumenten kunnen aanbieden. Begin 
dit jaar worden de eerste films gemaakt. Er wordt een film met 
verzorgingstips en een DIY-video geplaatst. Vanaf de zomer zullen 
deze films te zien zijn op www.youtube.com/user/myGeranium. 
Deze filmpjes kunt u gebruiken als extra service voor uw klanten, 
door ze als link op uw eigen website te zetten of er iets mee te 
doen via social media.

U wilt graag profiteren van de gesubsidieerde reclame-
materialen, maar houdt er niet van bestelformulieren te 
moeten invullen? Geen probleem! U kunt hiervoor gewoon 
gebruikmaken van onze webshop.  

Op www.pelargonium-marketing.com kunt u alle  
gepresenteerde materialen op uw gemak bijeenzoeken  
en bestellen. Bij vragen kunt u ons bereiken via onze  
servicenummer 073 303 0070. 

Wacht daar alleen niet te lang mee, want alle materialen  
zijn slechts leverbaar zolang de voorraad strekt!

www.pelargoniumforeurope.com



LEVERBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!   
WORDT GELEVERD VANAF EIND MAART 2020

PROFITEER  

NU VAN DE  

EU-PROMOTIE!

PLANTENLABELS
Vertel! Plantenlabel met  
uitgebreide verzorgingstips  
van de bestseller van het  
seizoen! Als ideale onder-
steuning voor het verkoop-
gesprek of gewoon als stil  
advies op de winkelvloer.

Formaat:  DIN lang,  
past daarmee optimaal in  
klassieke flyer displays.

Geraniums vormen een belangrijk deel van uw assorti-
ment zomerbloemen. Deze gemakkelijk te onderhouden 
zomerbloeier biedt een bijna gegarandeerde bloemen-
ervaring voor beginnende tuinders en zullen hen  
aanmoedigen om steeds opnieuw te kopen. 

Ons marketinginitiatief Pelargonium for Europe (PfE) 
heeft ten doel de verkoop van geraniums te bevorderen 
en de vakhandel hierbij voor langere tijd te ondersteunen. 
Met de campagne „Europe in bloom“ is er dit jaar voor het 
eerst ook voor geraniums, ondersteuning voor promotie-
materiaal van de Europese Unie. Bij dit programma gaat 
het erom de handel actief te ondersteunen – helemaal  
in uw voordeel dus! 

Profiteer ook van de gesubsidieerde prijzen en geef op 
uw verkooppunt de populaire zomerbloeier een mooie 
plek, te midden van reclamemateriaal dat sterk de aan-
dacht trekt. Deze pakketten mogen weg tegen uiterst 

gunstige prijzen.  

Het reclamemateriaal wordt  
tijdig voor het seizoen  

aangeleverd, vanaf april.

Faxen naar:  0049-2102-896073

BESTELLING
Of verzenden naar:  Pelargonium for Europe  

BLOOM's GmbH 
Halskestraße 46 
D-40880 Ratingen, Duitsland

  Ja, ik wil mij abonneren op de E-nieuwsbrief!

Naam/voornaam klantnr. (Indien bekend)

Firma

Straat/huisnr

Plaats/postcode

Tel./fax

E mailadres

VAT-/btw-nummer

Rekeninghouder

IBAN

Bankinstelling

** Alleen mogelijk voor Duitsland en andere EU-lidstaten, indien nog geen machtiging voor een 
SEPA-afschrijving is afgegeven. Houdt u er rekening mee dat een machtiging voor een SEPA- 
afschrijving geldt voor alle toekomstige vorderingen. Deze kan te allen tijde door u worden  
ingetrokken. Elke afboeking zal worden voorzien van een uniek kenmerkmachtigingsnummer.

Datum/handtekening

ADRESSERING MACHTIGING VOOR SEPA-AFSCHRIJVING
Gelieve het factuurbedrag af te schrijven van het volgende rekeningnummer: **

   Alle prijzen in de EU excl. btw en verzendkosten/Zwitserland excl. verzendkosten. Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Levering alleen zolang de voorraad strekt!

*  Vast bedrag bij aanlevering van persklare printdata. Als er gegevens bij zijn die nog reprotechnisch moeten worden nabewerkt, worden de kosten daarvoor na voorafgaande melding en afhankelijk van de  
hoeveelheid extra werk aan u doorberekend. Richtlijnen voor de wijze van aanleveren van data zijn te vinden op www.pelargonium-marketing.eu/infos-und-download

   Verzending van grote banners en omvangrijke stukken gebeurt via een expeditiebedrijf en wordt apart in rekening gebracht.

(VE = verpakkingseenheid) VE Prijs

NL-20-PFE-4 Posterserie ""Bloemenzee"", 3 stuks, DIN A1 1 8,50 €

NL-20-PFE-8 Plantenlabel, DIN lang 200 9,50 €

NL-20-PFE-9 Reclamebanner ""Bloemenweelde "", 3 x 0,8 m 1 34,90 €

NP-20-PFE-17 Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, vlaggendoek met zoom van 10 cm boven- en onderaan 1 175,00 €

NL-20-PFE-18 Banner XL: 2,80 x 2 m, vlaggendoek met zoom van 10 cm boven- en onderaan 1 110,00 €

NL-20-PFE-19 Banner L: 2,25 x 1,60 m, vlaggendoek met zoom van 10 cm boven- en onderaan 1 72,50 €

Kruis de afbeelding van uw keuze aan:   Relax!   Kom tot bloei!   Cool down!

NL-20-PFE-20 Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, pvc, met zoom rondom en met oogringen 1 129,90 €

NL-20-PFE-21 Banner XL: 2,80 x 2 m, pvc, met zoom rondom en met oogringen 1 79,90 €

NL-20-PFE-22 Banner L: 2,25 x 1,60 m, pvc, met zoom rondom en met oogringen 1 54,00 €

Kruis de afbeelding van uw keuze aan:   Relax!   Kom tot bloei!   Cool down!

NL-20-PFE-23 Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, mesh, met zoom rondom en met oogringen 1 129,90 €

NL-20-PFE-24 Banner XL: 2,80 x 2 m, mesh, met zoom rondom en met oogringen 1 79,90 €

NL-20-PFE-25 Banner L: 2,25 x 1,60 m, mesh, met zoom rondom en met oogringen 1 54,00 €

Kruis de afbeelding van uw keuze aan:   Relax!   Kom tot bloei!   Cool down!

NL-20-PFE-16 *Afhandelen opdruk grootformaat 1 80,00 €

Zolang de voorraad strekt! Wordt geleverd vanaf eind maart 2020

Meer mogelijkheden! Deze grote spandoeken 
zijn de perfecte oplossing voor reclame, op 
de meest uiteengelegen punten bij u in de 
zaak. Het grote spandoek is er met drie ver-
schillende afbeeldingen, in drie verschillende 
formaten en ook van drie verschillende  
materialen – voor aan het hek, in de koude 
kas bij de geraniums of meteen bij de ingang.   

Voor binnengebruik is een banner van stof 
het meest geschikt (deze wordt geleverd  
met een tunnelzoom boven en onder).   

Voor buiten kunt u beter een banner van pvc 
of mesh nemen (deze wordt geleverd met 
een zoom en oogringen).   

Voor plekken waar er een krachtige wind kan 
staan (bijv. aan het hek) kunt het beste kiezen 
voor het doorlatende meshweefsel.

Afbeelding „Kom tot bloei!“ (Afbeelding toont grootteverhouding 
XXL-banners.)

Afbeelding „Cool down!“

GROTE BANNER
Leverbare afbeeldingen: „Relax!“, „Kom tot bloei!“, „Cool down!“  
Leverbare materialen: Stof, pvc-doek of meshweefsel

 Formaten (prijs p. stuk):   
XXL-formaat (3,5 x 2,5 m): € 175 (stof) of € 129,90 (mesh/pvc)  
XL-formaat (2,8 x 2 m): € 110 (stof) of € 79,90 (mesh/pvc)  
L-formaat (2,25 x 1,6 m): € 72,50 (stof) of € 54,00 (mesh/pvc)

Bedrijfslogo, kleur, linksonder:  eenmalig € 80*

Afbeelding „Relax!“

POSTERSERIE  
"Bloemenzee"
Goed voor de sfeer! Wie wil er nu 
niet baden in een bloemenzee! 
Drie aantrekkelijke posters als 
perfect decor voor deze zomer-
bloeiers met hun lange adem!  

Formaat: DIN A1, 3 afbeeldingen

RECLAMEBANNER „Bloemenweelde“
Trek meer aandacht! Dé grote blikvanger voor uw POS!  
Deze opvallende reclamebanner zorgt voor extra aandacht 
op de winkelvloer. 
Eenzijdig bedrukt, van winddoorlatend weefsel.  

Formaat: 3 x 0,8 m, met oogringen

Afbeelding „Relax!“

Afbeelding „Ontspan je!“

Afbeelding „Lekker chillen!“

Nummer binnen Nederland:  
073-303 0070

Nummer buiten Nederland:  
0049-212 96440

www.pelargonium-marketing.com 
pfe@blooms.de

BEDRIJFS- 
LOGO


