Obserwuj nas
w mediach społecznościowych

Co przywodzi na myśl wspomnienie Nowego Jorku? Chyba
przede wszystkim gęsto zabudowane, pełne wieżowców,
miasto, intensywny ruch kołowy, tłumy przechodniów. Nie bez
powodu mówi się o tym mieście, że „nigdy nie śpi”, jednak
istnieją tu liczne strefy relaksu pośród zieleni, i nie jest to jedynie
słynny Central Park. Jak to możliwe?

Bo duża rodzina to skarb!

„Rodzina” donic Gianto może przypominać to, to co określane
jest profesjonalnie „podstawową komórką społeczną”. Trzy
modele o zbliżonych kształtach, podobnych funkcjach, jednak o
zróżnicowanych gabarytach i nieco odmiennej powierzchowności. Łączy je również zdolność odmieniania każdej przestrzeni na
lepsze – poznajmy się bliżej!

Terra Group

Nie tylko Central Park – o zieleni miejskiej
Nowego Jorku

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

Wiosna z bratkami, lato możliwości, jesień kolorów, zima
w szczególnym nastroju – jednym słowem cały rok atrakcyjnych
dekoracji we wspólnych przestrzeniach. Jak tego dokonać?

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

…bo każda pora roku jest piękna!

BIULETYN

2018

Znajdź inspirujące treści dla swojego miasta
na blogu www.inspirowaninatura.pl

www.terra-pl.eu

Razem stworzymy
piękniejsze jutro!

/InspirowaniNatura

№

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

…jak wrzos z kapustą!

Pomysły na jesienne ukwiecenia

Gala rozdania nagród za nami !

Podsumowaliśmy plebiscyt Terra Flower Power

Do SZEŚCIU produktów gratis.
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

Ruszyła promocja 5+1

Co zamiast kwietnika?
Udekoruj miasto na święta

Zbuduj świąteczny nastrój

Piramida z bombek taka, jak zechcesz

Twoje miasto w jesiennej odsłonie
Konkurs fotograﬁczny

MILICZ
TRZEBNICA

Co zamiast kwietnika?

Zbuduj świąteczny nastrój

Udekoruj miasto na święta

Piramida z bombek taka, jak zechcesz

Co powiesz na wieżę kwiatową, która zaledwie po kilkunastu

Czy wiesz, że…

MILICZ

minutach staje się choinką miejską? To możliwe. Ze świątecznymi

• Kompozycja z bombek może składać się z 4 lub 10 elementów,

nakładkami bożonarodzeniowa metamorfoza jest nie tylko bardzo

• piramida z bombek jest stabilizowana i mocowana do podłoża za pomocą stelażu,

prosta, ale i ekspresowa!

• możesz dowolnie łączyć ze sobą kolory i faktury bombek,
• samodzielnie zamocowana bombka to równie ciekawa dekoracja.
Zobacz więcej:

www.terrachristmas.pl

Zobacz więcej:

www.terrachristmas.pl
KONSTANCIN - JEZIORNA

…jak wrzos z kapustą!
Pomysły na jesienne
ukwiecenia

SŁUBICE

Możliwości ukwiecenia
na jesień:

ZIELONA GÓRA

Szczegóły, regulamin konkursu
www.inspirowaninatura.pl/jesiennykonkurs

• wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris (L.) Hull)

w całej Polsce? Co powiesz na to, by pochwalić się jesiennym

• chryzantema (Dendranthema Des Moul)

ilość światła słonecznego sprawiają, że okres kwitnienia zbliża

ukwieceniem i zainspirować nim inne miejscowości? Prześlij nam do

• bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.)

się już do kresu. Nie oznacza to jednak, że nasze miasta muszą
być szare i nudne. Przedstawiamy sposoby na jesienne
aranżacje.

Konkurs fotograﬁczny

Czy chcesz, by Twoje miasto zaprezentowało się tysiącom par oczu

• kapusta ozdobna (Brassica oleracea)

Jesień ma swoje prawa – niskie temperatury i coraz mniejsza

Twoje miasto w jesiennej odsłonie

5 zdjęć sezonowych kompozycji w wieżach kwiatowych bądź

• plektrantus (komarzyca) ((Plectranthus L'Her.)

donicach – wszystkie fotograﬁe traﬁą do specjalnej galerii na blogu

• bluszcz pospolity (Hedera helix)

Inspirowaninatura.pl, 3 z nich nagrodzimy donicami Stretta marki

• barwinek pospolity (Vinca minor)

nuno’ni, a jedna traﬁ do kalendarza miejskiego Terra Group, który co

• miskant chiński (Miscanthus sinensis)

roku dystrybuujemy do większości jednostek administracji w Polsce.

• rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)

Czekamy na zdjęcia:
marketing@inspirowaninatura.pl

W jesiennych kompozycjach sprawdzają się też gałązki:
jodły, sosny, świerku, żywotnika lub jałowca, ostrokrzewu.
Przydadzą się również suszone owoce jarzębiny, głogu,
róży oraz suszone kwiaty i liście, a nawet orzechy, dynie
i grzyby - najpiękniejsze dary jesieni!

Czytaj o jesiennych ukwieceniach na blogu:
www.inspirowaninatura.pl

WRZEŚNIA

Do SZEŚCIU produktów gratis.

Ruszyła promocja

5+1

Ostatnie miesiące roku to czas na zagospodarowanie wolnych środków budżetowych.

3x

Donica Stretta

1x

Miejsce na jednej z kart kalendarza
Terra Group 2019

Wieże kwiatowe – gdzie natura nie sięga…

5x

Nadwyżka budżetowa

– dla natury i pięknej przestrzeni!

1 wybrany
produkt gratis

Wiele miast zapewne jest już gotowych na jesień i stopniowo szykuje się na
1 wybrany
produkt gratis

O
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święta Bożego Narodzenia. Sezonowe dekoracje tylko czekają na to, by

1 wybrany
produkt gratis

traﬁć na chodniki i place. Pojawia się zatem pytanie: na co przeznaczyć

Spożytkuj je korzystnie i podaruj Miastu estetyczną dekorację w kwietnikach lub

pozostałe ﬁnanse z nadwyżki budżetowej?
OD

donicach. Tylko do końca grudnia możesz stworzyć ją, zyskując aż SZEŚĆ korzystnych

BIER

T I S ÓW
GRA
Z6

wizualizacja

ER

wizualizacja

Z 4 GRATISY

dodatków!

OD

usługa
magazynowania

BI

usługa
magazynowania
koncepcja
ukwiecenia

Dodatkowych informacji udzieli opiekun klienta:
+48 68 455 62 69 lub adresem e-mail: info@terra-pl.eu

10% rabatu
na Kompleksową
Usługę

Donice TerraForm – design i kwiaty w Twojej przestrzeni

Wielkanocne Dekoracje – wiosenna radość na ulicach miasta

REPREZENTANCI ZWYCIĘSKICH MIAST

Dynia, prawdziwki i kilka
orzechów…
…to nie tylko baza dla pysznego jesiennego przysmaku, ale też przepis na
świetną dekorację wieży kwiatowej! Tym razem zdradzimy ten i jeszcze
więcej ciekawych przepisów na sezonową aranżację miast – bo czy

Podsumowaliśmy plebiscyt

TerraFlower
Power

wiesz, że możesz ozdobić je nie tylko roślinami ozdobnymi, ale również
ŚWINOUJŚCIE

innymi darami jesieni?
W najnowszym wydaniu Biuletynu Terra podsumujemy też galę
rozdania nagród w plebiscycie Terra Flower Power, podpowiemy, jak
zapewnić miastu atrakcyjne dekoracje, jednocześnie przy tym oszczędzając, a na koniec… na dobre rozpoczniemy przygotowania do świąt
Bożego Narodzenia. Nie zabraknie też konkursu z nagrodami, dlatego
czytajcie uważnie!

Marcin Brożek

ŚWINOUJŚCIE

Doradca ds. Wsparcia Sprzedaży
+ 48 68 455 62 69
marcin.brozek@terra-pl.eu

Gala rozdania nagród za nami
ŚWINOUJŚCIE
NATALIA ZALOPANA - organizator plebiscytu

Tegoroczny plebiscyt Terra Flower Power był wyjątkowy pod wieloma
względami. Niespotykana liczba oddanych głosów, ogromna liczba
uczestników i sposób jego podsumowania przejdą do historii.
Na gali rozdania nagród 19 września zjawili się zdobywcy podium, miasta
z nagrodą Organizatora i partnerzy wydarzenia. Wszystko w klimatycznym otoczeniu zielonogórskiej winiarni Bachus. Pośród zaproszonych
gości nie zabrakło przedstawicieli Najpiękniej Ukwieconych Miast w Polsce
– nagrody osobiście odebrali włodarze Świnoujścia, Wrześni oraz
Augustowa. W winiarni z przyjemnością powitaliśmy również laureatów
Nagrody Organizatora z Kęt oraz Ciechanowa. Głos zabrali przedstawiciele zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz pan Czesław
Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Dziękujemy za spotkanie!

WIOLETTA NAWROCKA - naczelnik wydziału Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej w Świnoujściu
JAGODA KIERUZEL - podinspektor wydziału Infrastruktury
i Zieleni Miejskiej w Świnoujściu

Zobacz więcej:
www.plebiscyt.inspirowaninatura.pl

