Obserwuj nas
w mediach społecznościowych

Donice miejskie - przegląd materiałów

Terra Group

Nadal nie milkną echa wycinki drzew, do jakiej
dochodziło w polskich miastach i poza terenami
zabudowanymi przed kilkoma miesiącami.

Alpha Business Center
ul. Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra

Dlaczego miasta potrzebują drzew?

03
T: +48 68 455 62 69
E: info@terra-pl.eu

Dobierając donice dla miast, można spotkać się
z mnogością dostępnych form, ale także i materiałów.
Wiele z nich wykonane jest z betonu syntetycznego,
z którego powstają odświeżone wersje tradycyjnych
gazonów.
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Znajdź inspirujące treści dla swojego miasta
na blogu www.inspirowaninatura.pl

№

www.terra-pl.eu

Razem stworzymy
piękniejsze jutro!

/InspirowaniNatura

BIULETYN
Wybierzemy Najpiękniej Ukwiecone
Miasto w Polsce
7. plebiscyt Terra Flower Power startuje w lipcu

Nie kupuj kota w worku

Wiszące kwietniki: co i jak?

Showroom Terra Group zaprasza

Solidność, estetyka i funkcjonalność – to podstawowe
wymogi stawiane przed roślinnymi dekoracjami
eksponowanymi w przestrzeni publicznej.

Wypoczynek i natura w centrum – to
możliwe
Donice wielu korzyści

Czy poprzednie numery biuletynu traﬁły na Twoje biurko? Jeśli nie, skontaktuj się z nami,
a bezpłatnie prześlemy Ci je pocztą. Wszystkie wydania możesz też pobrać pod adresem:

Pelargonia, surﬁnia czy ipomea?
Wybierz rośliny dla swojego miasta

www.inspirowaninatura.pl/do-pobrania
marketing@inspirowaninatura.pl

Czas na przemeblowanie!

Nowe meble miejskie dla Twojej przestrzeni

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA
Umowa nr 706/CP-RH10-8/2011
z Pocztą Polską S.A.
z dnia 07.12.2011r.
Nadano w DER Zielona Góra 1
PRZESYŁKA MARKETINGOWA

(miejsce na dane adresowe lub etykietę 42x70 mm)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B,
65-427 Zielona Góra
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@terra-pl.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez
administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Biuletyn Terra Group

№ 3/2018

Pelargonia,
surﬁnia czy ipomea?

W600/3

Pelargonia, surﬁnia czy ipomea to już klasyka
miejskiego ukwiecenia, wiemy jednak, że nie
warto się ograniczać, a każde miasto zasługuje

Nie kupuj kota w worku!
Jako profesjonalista z pewnością wiesz, że najlepszy wybór to taki,
który jest podyktowany bezpośrednim doświadczeniem i analizą
rozwiązań. Chcąc zagwarantować Ci możliwość podejmowania
przemyślanych decyzji, stworzyliśmy showroom marek Terra Group.
To miejsce, w którym zgromadziliśmy wszystkie propozycje dla miast:
od kwietników, przez donice miejskie, meble, kończąc na sezonowych
dekoracjach. Dla Twojej wygody możesz liczyć na wsparcie Opiekuna
Klienta, który oprowadzi Cię po naszej minigalerii, odpowie na
pytania odnośnie aranżowania miast, a na koniec wręczy plik

Spotkajmy się na targach Zieleń To Życie

folderów, byś mógł sięgnąć po nie w dowolnej chwili.

6-8 września 2018

na wyjątkową oprawę. Jak więc stworzyć

Przyjdź i zobacz
nasze produkty
na żywo

naprawdę niepowtarzalną kompozycję? Zaproś
do swojego Miasta najświeższe propozycje
z Menu Ukwieceń, w którym obok znanych
dekoracji przedstawiamy nowości: oryginalne
zestawienia roślin ozdobnych dla kwietników.

Zapytaj o Menu Ukwieceń

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta
i umów się na dzień pokazowy.

+48 68 455 62 69
info@terra-pl.eu

+48 68 455 62 69
info@terra-pl.eu

PABIANICE

Ten sam termin, to samo województwo, ten sam kwietnik –
diametralnie różny efekt. Kwiaty dostarczone w ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia wyglądają zdrowo i obﬁcie, w przeciwieństwie do ich odpowiedników dostarczanych przez inne podmioty. To
natychmiastowy efekt, na który nie trzeba czekać!

Relaks w centrum?
To możliwe!

...a jak prezentuje się ukwiecenie w Twoim mieście? Jeśli tak, jak na
zdjęciu po prawej stronie - nasze gratulacje! Jeśli chcesz, by
wyglądało tak za rok - skorzystaj z Kompleksowej Usługi Ukwiecenia, by od razu zyskać w pełni pokrytą roślinami wieżę kwiatową.

GIANTO TABLO

Wypoczynek pośród kwiatów? Przerwa na lodowy deser?
A może kilka chwil z czasopismem? To wszystko jest
możliwe, pod warunkiem, że miasto zadbało o jedną
z najważniejszych potrzeb jego mieszkańców: potrzebę
istnienia

miejsc

wypoczynku

i

kontaktu

z

www.kompleksowausluga.pl

naturą.

W miejscach, gdzie liczy się funkcjonalność i kompaktowość, odpowiedzią na takie zapotrzebowanie stają się

ring
donice miejskie Gianto Tablo i Gianto Sito.

Własne
ukwiecenie

GIANTO SITO

www.terraform.pl

25.05.2018

Ławka RING 80

Gianto 80

Czas na
przemeblowanie!

Zwyczajne ławki miejskie pora odprowadzić do lamusa. Na ich miejsce

Międzyrzecz,
miasto, które zwyciężyło w plebiscycie Terra
Flower Power w 2016 roku, ponownie wybrało
Kompleksową Usługę Ukwiecenia, zwiększając
swoje szanse na ponowny triumf – Twoje
miasto również może tak wyglądać!

www.kompleksowausluga.pl

wkraczają bowiem kolorowe, solidne siedziska, które dopasowują się do

potrzeb otoczenia. Ławka w kolorach herbu miasta? A może taka, która
harmonizuje z kolorami elewacji okolicznych budynków? Nic trudnego!
Siedzisko z kolekcji Ring może wyglądać dokładnie tak, jak sobie zażyczysz.

Dodatkową korzyścią jest element donicy, zawarty w centrum półkolistej
ławki. A może wolisz siedzisko o klasycznym, podłużnym kształcie,
z oparciem lub bez? To też możliwe!

www.terracity.pl

Zapytaj o katalog
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W numerze:

7

Nadchodzące wakacje będą obﬁtowały
w wielkie emocje! Przed nami już siódma
edycja plebiscytu Terra Flower Power –
kwiatowa rywalizacja miast to główny
motyw niniejszego biuletynu.
Zajmiemy się doborem gatunków dla
danej lokalizacji, a także tym, jak ten
proces uprościć, korzystając z Kompleksowej Usługi Ukwiecenia.
Zaprosimy także do nowopowstałego
showroomu, w którym zaprezentujemy
„na żywo” rozwiązania dla miast i (nie
tylko)…
Będzie też co-nieco o komponowaniu
niepowtarzalnych mebli i dopasowaniu ich
do konkretnych potrzeb. Dla tęskniących
za wygodą i funkcjonalnością – kilka słów
o donicach innych niż wszystkie!

Julita Sobczyk

Opiekun Kluczowych Klientów
+ 48 695 066 666
julita.sobczyk@terra-pl.eu

Czy to Twoje miasto jest
najpiękniejsze?
Przed nami najpiękniej ukwiecone miesiące, a jednocześnie
moment, w którym przyglądamy się kwiatowym dekoracjom
miast – siódmy plebiscyt Terra Flower Power startuje już 2 lipca!
Kwiatowe dekoracje są chlubą Twojego miasta? Zatem
zaprezentuj je całej Polsce, by móc zdobyć dla siebie i swojej
miejscowości cenne nagrody!
To wszystko (i wiele więcej) w ramach organizowanego już po
raz siódmy plebiscytu Terra Flower Power – Najpiękniej
Ukwiecone Miasto w Polsce. Co roku, na bazie nadesłanych
przez mieszkańców i włodarzy zdjęć ukwieconych miast
tworzymy ranking miejscowości z najbardziej imponującą
roślinną aranżacją. Następnie rusza internetowe głosowanie,
w którym każdy może wspierać swojego faworyta, i to codziennie!
Zachęcamy do rozpowszechniania idei konkursu pośród
mieszkańców – oni także mogą zdobyć cenne drobiazgi,
a liczba zdjęć nadesłanych dla jednego miasta jest nielimitowana!

edycja

PLEBISCYT 2018

FLOWER POWER
NAJPIĘKNIEJ UKWIECONE MIASTO W POLSCE

NAGRODY DLA AUTORÓW
ZDJĘĆ
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń ukwiecenia miasta z
wykorzystaniem produktów Terra Group już od 2 lipca!
konkurs@terra-pl.eu

6x

Już od 2 lipca możesz zgłosić
swoją okolicę do 7. edycji plebiscytu na
Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce!
Zdobądź nagrody dla miejscowości
i dla siebie!

NAGRODY DLA MIAST
Nagroda 1

x10
Doniczka Brussels Herbs

x1
Warzywnik Green Basics Allin 1 Growkit

do

-35%

WIEŻA KWIATOWA
H2000

Nagroda dodatkowa
dla zwycięzcy

Nagroda 2
LUB
GIANTO SITO

GIANTO TABLO

Nagroda 3

Dla Najpiękniejszego Miasta to również
prestiż, a także miejsce na jednej z kart
8. edycji kalendarza miejskiego Terra Group
na rok 2019, dystrybuowanego do
przeszło 2000 podmiotów z administracji
publicznej w Polsce!

Sprawdź regulamin, kalendarium,
nagrody i aktualny ranking:

GIANTO 120

plebiscyt.inspirowaninatura.pl

