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Cały czas pracujemy nad nowymi 
produktami. Już ponad 70 proc. 
polskich miast korzysta                                     
z oferowanych przez nas rozwiązań. 
Widać je również w europejskiej 
przestrzeni publicznej!

W ciągu ponad 15 lat udało nam się 
stworzyć prężnie działająca firmę                     
na rynku polskim i zagranicznym. 
Tysiące sprzedanych produktów                           
to tysiące odmienionych przestrzeni 
miejskich. Jednak to dopiero początek.

JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ
Z PONAD 15-LETNIM DOŚWIADCZENIEM



POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ
DAWNO, 
DAWNO TEMU…
Wszystkie dobre historie zaczynają się podobnie, a każda                
z nich jest chętnie kontynuowana przez kolejne pokolenia. 
Dopisz swój fragment! 

Kiedy wszyscy jeszcze noszą kreszowe dresy                                
i słuchają Spice Girls, my właśnie snujemy plany podbicia 
świata. Początek działalności i powstanie biura w Gubinie 
przypada na końcówkę lat 90. Naszą główną misją                           
jest wprowadzenie natury do polskich miast. Ten sam cel 
przyświeca nam nieustannie.

1998 - START

101 to szczególna liczba. W czerwcu tego roku                              
wraz z dwuosobowym zespołem przekroczyliśmy pułap                    
100 sprzedanych produktów. A to wciąż dopiero początek…

2004 - DO TRZECH ODLICZ
Dynamiczni i nieszablonowi – tacy ludzie tworzą zielonogórski 
oddział firmy. To tutaj lokujemy kreatywne serce firmy, czyli 
dział marketingu. Powstaje społeczność Inspirowanych Naturą. 
W tym okresie decydujemy się również na otwarcie 
niemieckiego oddziału firmy.

2011 – SKY IS THE LIMIT!

Zmiany, zmiany, zmiany – to slogan roku 2012. Filia rozrasta się, 
przenosimy się do historycznych wnętrz starego 
zielonogórskiego browaru przy ul. Kożuchowskiej. Stawiamy na 
rozwój, dlatego stale powiększamy gamę produktów.

2012 – CZAS NA BROWAR! 
5001… już ponad 70% polskich Miast skorzystało z oferowanych 
przez nas rozwiązań. Nasze produkty na stałe wpisały się                          
w krajobraz Polski i Europy. Jesteśmy dumni z ludzi, którzy 
wspólnie z nami zapracowali na ten sukces!

2014 - WSPÓLNY SUKCES

2011 – CIAO & GOEDENDAG!
Portfolio naszych produktów wzbogaca się o oryginalne 
produkty prosto ze słonecznej Italii - pośród zagranicznych 
partnerów witamy włoskie marki TeraPlast i Slide. Odkrywamy 
także ekologiczną stronę designu: hello Elho!

Intensywny rozwój marki i stale rosnące grono Klientów 
wpływa na decyzję o rozszerzeniu działu produkcji i otwarciu 
magazynu głównego w Brodach. Do tej pory sprzedaliśmy                    
już 1001 produktów. To 1001 dobrych zmian. Dowody? 
Zdobyliśmy Zielony Laur podczas Międzynarodowej Wystawy 
„Zieleń to Życie” oraz Złoty Medal dla najlepszego produktu                           
na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

2008 - TYSIĄC DOBRYCH ZMIAN

W gronie naszych zagranicznych partnerów witamy francuską 
markę Atech – cenionego producenta małej architektury 
miejskiej. Od tego momentu jesteśmy jej wyłącznym 
dystrybutorem na terenie Polski.

2009 - BONJOUR

JESTEŚMY RODZINĄ
Terra Group to lider w swoim segmencie rynku. Aktualnie 
zatrudniamy ponad 30 osób i dostarczamy produkty do prawie 
1000 miejsc w Polsce, Europie i na świecie. Co najważniejsze, 
działamy zgodnie z zasadami, które przyświecały nam na 
początku powstawania firmy - wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka, umiejętności pracy zespołowej, a przede wszystkim 
poczucia wspólnoty i lojalności. Profesjonalni w każdym calu Niemcy, szaleni Włosi, stylowi 

Francuzi, radośni Holendrzy, a do tego my, Polacy z ułańską 
fantazją. W każdym innym miejscu byłby to mix wybuchowy, 
jednak na nas ta wielobarwność działa inspirująco. 
W różnorodności siła!

HELLO WORLD…

W jedności siła! Mając tego świadomość, łączymy firmę                         
pod jednym adresem. Od tego momentu w pofabrycznych 
wnętrzach Polskiej Wełny skupiamy wszystkie oddziały                         
Terra Group. Tym samym serce Zielonej Góry staje się też 
sercem firmy.

2015 – FOCUS NA TARGET

Nasze produkty trafiają do coraz odleglejszych zakątków świata 
– wygraliśmy m.in. kontrakt w marokańskiej Casablance.

مكيلع مالسلا - 2010



OTO CO …
   W TROSCE
   O KLIENTA

• Tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości

• Troszczymy się o utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami 

• Wysyłamy tysiące e-maili do Klientów na całym świecie

• Dbamy o dotrzymanie ustalonych terminów

• Odpowiedzialnie podchodzimy do powierzonych nam zadań

      MIERZYMY WYSOKO
      ODNOSIMY SUKCESY
• Jesteśmy liderem w swoim segmencie rynku

• Oferujemy produkty czterech światowych i europejskich marek

• Działamy na całym świecie

• Współpracujemy z firmami ogrodniczymi, architektami,
  branżą HoReCa i administracją publiczną

• Mamy tysiące zadowolonych Klientów 

Stand out!



          PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
         NASZĄ SIŁĄ

• Każdego roku odnotowujemy wzrost sprzedaży

• Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników

• Zmieniamy się w zależności od potrzeb rynku

• Stale odkrywamy nowe drogi rozwoju

   JAKOŚĆ
    GODNA ZAUFANIA

• Mamy 15 lat doświadczenia w kształtowaniu przestrzeni miejskich

• Tworzymy bezpieczne produkty z długoletnią gwarancją

• Dbamy o środowisko – popieramy recykling 

• Dostarczamy to, do czego się zobowiązaliśmy

• Przestrzegamy kryteriów funkcjonalności, estetyki i designu

• Grono wyspecjalizowanych ekspertów stale nadzoruje proces produkcji

 

…NAS WYRÓŻNIA!
Think

di�erent!



PARTNERZY
ZAGRANICZNI

I ICH MARKI

75% POZIOM
ROZPOZNAWALNOŚCI
MARKI

WŁASNE MARKI



KASKADOWE KONSTRUKCJE KWIETNIKOWE

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe. Cechą wyróżniającą te produkty jest innowacyjny, chroniony prawem patentowym system pierścieni,                  
z których zbudowana jest konstrukcja. To rozwiązanie sprawia, że materiał roślinny ma idealne warunki do rozwoju. Dodatkowo dzięki 
piętrowości konstrukcja tworzy zwarty, kwiatowy efekt wizualny.

www.wiezekwiatowe.pl
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NUNO’NI

Młoda, dynamicznie rozwijająca się marka o polskim rodowodzie. Portfolio firmy wypełniają niespotykane, modułowe rozwiązania, 
funkcjonalne meble miejskie, niebanalne oświetlenie i designerskie elementy wyposażenia wnętrz. To marka pełna świeżych pomysłów, która 
chce zmieniać przestrzeń. Zabawa z zastałą forma, igranie z konwenansami i tworzenie zawsze w najlepszym stylu - to cechy rozpoznawcze 
nuno’ni.
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TERRAFORM

Jedyna w Polsce tak bogata kolekcja dużych donic. Mnogość materiałów, kolorów i form sprawi, że każdą przestrzeń można odmienić                                     
w kreatywny sposób. Dzięki nim zarówno otwarte place miejskie, jak i wnętrza budynków zyskają nowoczesny styl i charakter. 

www.terraform.pl
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Jedyna w Polsce tak bogata kolekcja dużych donic. Mnogość materiałów, kolorów i form sprawi, że każdą przestrzeń można odmienić                                     
w kreatywny sposób. Dzięki nim zarówno otwarte place miejskie, jak i wnętrza budynków zyskają nowoczesny styl i charakter. 

Cykl
udanych
ukwieceń

Projekt Ukwiecenie

Serwis Realizacja

KOMPLEKSOWA USŁUGA
kompleksowausluga.pl

Projekt Ukwiecenia
To początek naszej przygody!1

Dosyczka

Koncepcja projektowa
Dobór materiału roślinnego
Wizualizacje

Koncepcja projektowa
Dobór materiału roślinnego
Wizualizacje

Projekt Ukwiecenia
To początek naszej przygody!2

Demontaż/serwis
Przygotujemy wszystko do następnego sezonu!4

Demontaż
Serwis i magazynowanie
Oferta dla stałych Klientów

Projekt Ukwiecenia
To początek naszej przygody!3

Realizacja
Odbiór projektu
Konsultacja

Kompleksowa Usługa to oferta podzielona na cztery etapy:  
projektowy, pielęgnacyjny, wykonawczy oraz serwis.                                  
Na każdym z nich zapewnimy Ci kontrolę nad pracami, 
jednocześnie oferując merytoryczną pomoc naszych 
architektów, projektantów i ogrodników. Zwieńczeniem tego 
procesu jest natychmiastowy efekt. Tuż po zakończeniu 
sezonu kwitnienia zadbamy o demontaż konstrukcji, 
przechowamy je w swoich magazynach i poddamy 
konserwacji tak, by wiosną trafiły do Twojego Miasta                                    
w nienagannym stanie. Wraz z kolejnym sezonem cały cykl 
rozpoczyna się od nowa…

Kompleksowa Usługa

www.kompleksowausluga.pl



TERRACHRISTMAS

To kolekcja świątecznych dekoracji, które umożliwiają sprawne i efektowne zagospodarowanie przestrzeni miejskich w okresie zimowym. 
Tworzą niecodzienny klimat, przywołują radosne wspomnienia, doskonale imitują naturalne, świąteczne drzewka. 

www.terrachristmas.pl



TERRA HYDROGEL

Hydrogel to odżywka doglebowa znacznie powiększająca pojemność wodną gleby. To również nowoczesne, ekologiczne, nietoksyczne dodatki 
doglebowe. Magazynują wodę i umożliwiają roślinom jej stopniowe pobieranie w odpowiedniej ilości i czasie. Produkty te są niezbędne                                           
w profesjonalnej gospodarce leśnej, szkółkarskiej oraz ogrodniczej. Przydatne również do zastosowań domowych.

www.hydrogel.pl
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Portfolio naszych produktów 
wzbogacają kreatywni partnerzy 
ze słonecznej Italii,  świetni 
architekci z Francji i ekologiczni 
designerzy z Holandii. Nie 
stawiamy sobie żadnych granic!

Małgorzata Moskwik
Doradca Klienta Anglojęzycznego 
i Rosyjskojęzycznego 

+48 513 041 847
malgorzata.moskwik@terra-pl.eu

BIZNES W CAŁEJ
EUROPIE!

PARTNERZY HANDLOWI

Hydrogel to odżywka doglebowa znacznie powiększająca pojemność wodną gleby. To również nowoczesne, ekologiczne, nietoksyczne dodatki 
doglebowe. Magazynują wodę i umożliwiają roślinom jej stopniowe pobieranie w odpowiedniej ilości i czasie. Produkty te są niezbędne                                           
w profesjonalnej gospodarce leśnej, szkółkarskiej oraz ogrodniczej. Przydatne również do zastosowań domowych.



ATECH

Francuski producent kwietników, skrzynek i mis kwiatowych z systemem podwójnego dna, będący europejskim liderem w tym segmencie rynku. 
Produkty te stanowią doskonałe narzędzia architektoniczne, podnoszą poziom wygody w tworzeniu miejskich dekoracji kwiatowych. To także 
znakomity sposób na poprawę wizerunku miasta.

www.atech-sas.com



TERAPLAST

Produkty włoskiej marki TeraPlast, które funkcjonują na rynku od niemal 40 lat, docenia wielu zagranicznych klientów. Obecnie są dostępne 
także na polskim rynku. Marka wyróżnia się wytrzymałością produktów, innowacyjnością i konkurencyjnymi cenami. Firma jest w stanie 
stworzyć różne produkty o dowolnych kolorach i wymiarach. 

www.teraplast.com



ELHO

Jeden z czołowych europejskich producentów polietylenowych donic. Już od ponad 45 lat te projektowane i produkowane w Holandii produkty 
cieszą oko konsumentów na całym świecie. Priorytetem firmy jest tworzenie elementów dekoracyjnych, które swoim kolorem i kształtem 
sprawią radość ich odbiorcom. Jednocześnie w procesie produkcyjnym używa się wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu. Duża część 
energii wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. 

www.elho.com

www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8
www.youtube.com/watch?v=eWcWqAa2IH8



SLIDE

Włoski producent designerskich elementów dekoracyjnych i mebli produkowanych wyłącznie z wysokiej klasy polietylenu. Styl, nowoczesność                     
i wyjątkowy włoski design stawiają te produkty na najwyższej półce w swojej klasie. Bogata paleta barw, którą mamy do wyboru, subtelne 
podświetlenie oraz najwyższa jakość wykonania sprawiają, że produkty te są doskonałym narzędziem do kształtowania przestrzeni zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

www.slidedesign.it

®
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JESTEŚMY BLISKO!

GUBIN
(kadry i księgowość)

Do Warszawy

można dolecieć

w godzinę

2,5h

40
min

20
min

GUBEN

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZIELONA GÓRA
(biuro marketingu i sprzedaży)

WARSZAWA
BERLIN

WROCŁAW
(biuro sprzedaży)

BRODY
(produkcja i magazyny)

(biuro sprzedaży)
AUTOSTRADA A2

AUTOSTRADA A4

POZNAŃ

Do biura

w Zielonej Górze

można dojechać

z Berlina w

2,5 godziny

TRANSPORT
LOGISTYKA

ZIELONA GÓRA / BERLIN 220 km
ZIELONA GÓRA / POZNAŃ 140 km
ZIELONA GÓRA / BRODY 60 km
ZIELONA GÓRA / WROCŁAW 150 km
ZIELONA GÓRA / GUBIN 60 km
ZIELONA GÓRA / WARSZAWA 450 km   



18000
produktów

sprzedanych

na całym
świecie!

1200
zadowolonych

Klientów

Każdego roku odnotowujemy wzrost sprzedaży.

Terra® jest liderem
rynku architektury miejskiej.

JESTEŚMY
PROFESJONALISTAMI



Przeprowadzamy średnio 145 rozmów
z naszymi Klientami każdego dnia.

5 osób odpowiada na telefony polskich
Klientów i codziennie jest do ich dyspozycji.

6 osób odpowiada codziennie na telefony
zagranicznych Klientów.

2 sprzedawców mobilnych obsługuje
Klientów bezpośrednio.

Skontaktuj się z nami! 
+48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

OBSŁUGA KLIENTA

DOBRZE ZNAMY
NASZYCH KLIENTÓW

halo



Wygląd ma znaczenie. Stworzymy 
bezpłatną wizualizację miejsca 
według Twoich wytycznych, 
pomożemy przy kompleksowej 
usłudze!

Dominik Osyczka 
Architekt Krajobrazu 

+48 691 210 222
dominik.osyczka@terra-pl.eu

WIZUALIZACJE 
Wiemy, jak trudnym zadaniem jest przygotowanie aranżacji przestrzeni 
publicznej, która zachwyci i wzbudzi zainteresowanie. Chcemy ułatwić Ci 
pracę, proponując stworzenie bezpłatnej wizualizacji wybranych miejsc.

Na adres wizualizacje@terra-pl.eu wyślij zdjęcia miejsc do przemiany. 
Zasugerujemy optymalne rozwiązania. 

MATERIAŁY 
TECHNICZNE
Każdy produkt w naszej ofercie ma swoją kartę techniczną oraz 
instrukcję obsługi. Karta techniczna to zbiór najistotniejszych informacji - 
wymiary, waga, kolory, akcesoria, kody, sposób pielęgnacji oraz metoda 
produkcji. Skontaktuj się ze mną, a chętnie przekażę Ci to, czego 
szukasz.

BIBLIOTEKA
Nieodpłatny zbiór niezbędnych do pracy materiałów (zdjęć, katalogów, 
kart technicznych, cenników itp.) wszystkich marek prowadzonych 
przez Terra Group. Biblioteka jest uaktualniania na bieżąco - dział 
marketingu dba o to, by pod linkiem kryły się tylko najnowsze materiały.

Bibliotekę znajdziesz pod adresem www.biblioteka.terra-pl.eu

NIE KUPUJ
KOTA W WORKU!



INSPIROWANI NATURĄ
GREENSPIREDBLOG

30000
osób miesięcznie
odwiedza strony

www prowadzone
przez Terra

inspirowani
      natura.pl

green
  spired.de

PL

DE

E-marketing to nasza specjalność. 
Blog inspirowani naturą łączy 
product placement z ciekawymi 
informacjami. Nadajemy w rytmie 
eko! Chcesz się zainspirować?
Wejdź na www.inspirowaninatura.pl

Natalia Zalopana
Specjalista ds. social media 
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CHĘTNIE POMOGĘ 
ZORGANIZOWAĆ 
TWOJĄ PRZESTRZEŃ.
SKONTAKTUJ SIĘ                      
ZE MNĄ!

Marcin Brożek
Team Leader 

+48 513 041 846
marcin.brozek@terra-pl.eu

Elektroniczny formularz kontaktowy znajdziesz także na www.terra-pl.eu/kontakt



CHĘTNIE POMOGĘ 
ZORGANIZOWAĆ 
TWOJĄ PRZESTRZEŃ.
SKONTAKTUJ SIĘ                      
ZE MNĄ!

https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU
https://www.facebook.com/TerraGroupEU

https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani
https://twitter.com/Inspirowani

https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/
https://pl.pinterest.com/inspirowani/

https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts
https://plus.google.com/+InspirowaninaturaPl/posts

https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura
https://www.youtube.com/user/InspirowaniNatura

www.terra-pl.eu
www.terra-pl.eu
www.terra-pl.eu


