Obserwuj nas
w mediach społecznościowych

Letnie ukwiecenie miasta

Terra Group

To lubuskie miasto znane jest za sprawą najwyższego pomnika
Jezusa Chrystusa oraz ławeczki Czesława Niemena, która
zdobi centrum, a także… stopniowo staje się rozpoznawalne
dzięki pięknym kwiatowym dekoracjom centrum. Świebodzin,
bo to o nim mowa, od lat konsekwentnie „stroi się” na lato.

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

Świebodzin – kolejne lato w rozkwicie

04
T: +48 68 455 62 69
E: info@terra-pl.eu

Ipomea, surﬁnia, pelargonia – to jedne z najpopularniejszych
roślin dla przydomowych rabat, ale przede wszystkim:
wyjątkowo popularne okazy dla miejskich nasadzeń. W tym
roku udało nam się zauważyć – poza nimi – również inne,
równie ciekawe kompozycje w kwietnikach czy dużych
donicach.
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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

Czy to stal corten, czy to polietylen?

Jakie dekoracje sprawdzą się w zabytkowej okolicy? Które
pojemniki na kwiaty nie zaburzą wyglądu historycznej
starówki? Między innymi takie wątpliwości pojawiły się w
Sztumie – mieście o klasycznym centrum, które wymagało
wprowadzenia roślinnych dekoracji.

7. plebiscyt Terra Flower Power za
nami

– Świnoujście z najpiękniejszą aranżacją zieleni

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:

Jesień, ach to ty!

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

– czas na wrzos, kapustę ozdobną i chryzantemę

Zaprojektuj modną przestrzeń

– poznaj nowości na targach Zieleń to Życie

Nie daj się zaskoczyć

– poznaj świąteczne dekoracje dla miast

Więcej korzyści za tę samą cenę
– rusza jesienna promocja 5+1

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

№ 4/2018

CHRISTMAS
TREE

Nie daj się zaskoczyć
Uniknij pośpiesznych zakupów i wybierz spośród szerokiej
gamy propozycji – planowanie świątecznych dekoracji
miejskich warto rozpocząć już teraz.

CONE 3D
STOŻEK 3D
X-MAS
BALL

CHRISTMAS
TREE

• Jeśli miasto posiada kaskadowe kwietniki – nie musi
demontować ich na okres zimowy. Wystarczy wykorzystać
nakładki Terra Christmas, które w kilka chwil przeobrażą
wieże kwiatowe w świąteczne drzewka.

GLOBUS
KULA 3D

GLOBUS 1/2
PÓŁKULA 3D

CHRISTMAS
BALL

• Za sprawą nakładek Terra Christmas Ball wieże kwiatowe
montowane na latarniach mogą łatwo i szybko zmienić się
w zieloną kulę z igliwia.

RUDOLF

• Czym jednak są święta bez kolorowych bombek? Miasto to
nie miejsce na małe gabaryty – duże bombki X-mas Ball
dopełnią urokliwej aranżacji.

KEVIN 100
LIGHT

Zobacz więcej:
www.terrachristmas.pl
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Zamów Kompleksową Usługę dla 5 sztuk tego samego produktu i odbierz 6 GRATISÓW.

Czytaj więcej na blogu
www.inspirowaninatura.pl

wizualizacja

Zamów 5 sztuk tego samego produktu z dostawą na wiosnę 2019 roku i odbierz 4 GRATISY.

PROMOCYJNY

1 wybrany
produkt gratis

BIER

wizualizacja

PAKIET

DOSTAWA
WIOSNA 2019

Smutny, szary okres roku? Nic bardziej mylnego!
Jesień w mieście może tętnić dziesiątkami kolorów i wypełnić się
naturą! Na jesienne nasadzenia w kwietnikach i donicach
miejskich nadają się chryzantemy, wrzosy, kapusty ozdobne
oraz bluszcz kurdybanek, gnafalium, plektrantus, a także
barwinek.

OD

PŁATNOŚĆ
DO KOŃCA 2018

Zamów 5 sztuk tego samego produktu z dostawą do końca 2018 roku i odbierz 1 GRATIS.
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1 wybrany
produkt gratis

PAKIET

PROMOCYJNY

Jesień, ach to ty!

1 wybrany
produkt gratis
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ŚWINOUJŚCIE

Więcej za tę samą cenę! Tradycyjnie jak co roku, przygotowaliśmy trzy pakiety
promocyjne, z których każdy obejmuje odmienny zakres usług. Wybierz opcję
najlepiej spełniającą Twoje wymagania. Kupując 5 dowolnych produktów z naszej
oferty, zyskujesz GRATIS jeden dodatkowy. Zobacz, co jeszcze w tym roku
przygotowaliśmy dla Twojego Miasta.

PROMOCYJNY

JA

Wystawa Zieleń To Życie
6-8 WRZEŚNIA 2018
EXPO XXI Warszawa
Stanowisko 45 hala nr 3

Więcej korzyści za tę samą cenę

Poznaj korzyści dla swojego miasta pod numerem:
+48 68 455 62 69 lub adresem e-mail: info@terra-pl.eu

SITO

Skontaktuj się z nami, by odebrać bezpłatną wejściówkę na
targi Zieleń to Życie pod nr. telefonu:+48 68 455 62 69 lub
adresem e-mail: info@terra-pl.eu
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Lubisz podążać za nowościami? Chcesz, by Twoje miasto było urządzone
schludnie i funkcjonalnie? Odwiedź nas na targach Zieleń to Życie – na stanowisku nr 45, w hali nr 3 poznasz wiele innowacyjnych rozwiązań dla swojej
przestrzeni:
• Funkcjonalne mobilne donice miejskie, w tym nowość: donice Gianto Tablo
i Gianto Sito
• Eleganckie meble miejskie o wielu możliwościach – kolekcja TerraCity
• …i wiele, wiele więcej!

KO
LE
KC

NTO TABLO
GIA

Zaprojektuj modną przestrzeń

10% rabatu
na Kompleksową
Usługę

Jesień?
To brzmi pięknie!
To już niemal jesień, jednak nie zapominamy o kwiatowych dekoracjach. Zapowiedź
nowej pory roku brzmi bardzo obiecująco!
Już teraz zaczynamy przygotowania do
sezonowego ukwiecania naszych miast,
jednak to nie wszystko – chcąc wyprzedzić
przedświąteczną gorączkę, właśnie na
przełomie sierpnia i września zaproponujemy najciekawsze bożonarodzeniowe
propozycje dla miast. Ażurowe elementy,
wielkie bombki, a może nawet ﬁgura
renifera mogą traﬁć na ulice i pod dachy
budynków użyteczności publicznej!

II MIEJSCE WRZEŚNIA
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PLEBISCYT 2018

7. FLOWER POWER
NAJPIĘKNIEJ UKWIECONE MIASTO W POLSCE

PS – specjalnie z myślą o naszych
Klientach przygotowaliśmy ofertę specjalną – szczegóły w dalszej części biuletynu.

GIANTO

III MIEJSCE AUGUSTÓW

Katarzyna Pawczyk

Opiekun Kluczowych Klientów
+ 48 68 455 62 69
katarzyna.pawczyk@terra-pl.eu

H 1200

7. plebiscyt Terra Flower Power za nami
- Świnoujście Najpiękniejsze w Polsce!

H 2400

Aż 127 pięknych miast i tylko jedno najpiękniejsze ze wszystkich! Po 3 tygodniach głosowania wybraliście zwycięzcę
plebiscytu Terra Flower Power - honorowy tytuł, statuetkę,
ukwieconą i obsadzoną wieżę kwiatową zdobyło Świnoujście
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i każdemu dziękujemy za
udział – na kolejne plebiscytowe emocje zapraszamy już za rok!

ŚWINOUJŚCIE

Nagroda dodatkowa
dla zwycięzcy
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!

Zobacz więcej:
plebiscyt.inspirowaninatura.pl

Sprawdź regulamin, kalendarium,
nagrody i ranking:

I MIEJSCE ŚWINOUJŚCIE

plebiscyt.inspirowaninatura.pl

