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To wszystko i wiele więcej zaprezentujemy na targach Budma.
Zobacz i przetestuj propozycje dla
przestrzeni - do zobaczenia na terenie
poznańskich targów - 04-07.02.2020 r.

– zakręcona niczym morska
fala ławka z donicami XXL

Terra Group

WAVE

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

z funkcją stołu

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

– jedyna taka donica XXL

www.terra-pl.eu

Razem stworzymy
piękniejsze jutro!

GIANTO TABLO

ZEBRA
– siedzisko inspirowane
naturą...

Marcin Brożek

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
marcin.brozek@terra-pl.eu
+48 513 041 846

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

Zapraszamy do kwiecistego wyzwania! Co
powiesz na to, by w tym roku Twoje miasto
zachwycało roślinnymi dekoracjami? Wspólnie możemy to osiągnąć – na dobry początek
zdradzamy kilka przepisów na sukces…
W tym wydaniu biuletynu Terra Group
skupimy się na wiosennych i wielkanocnych
dekoracjach. Podpowiemy również, jak
„umeblować” przestrzeń w funkcjonalny
sposób. Na koniec: zaproszenie na spotkanie!

(miejsce na dane adresowe lub etykietę 42x70 mm)

Czas
noworocznych
postanowień
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www.terra-pl.eu

Ażurowe „zajączki”
– lubiane symbole przywołają piękne
wspomnienia

Zaproś świątecznego „zajączka”
do swojego miasta!

Wielkanocny zajączek czy pisanki inspirowane lokalnymi krajobrazami? A może inna
dekoracja zagości w Twoim mieście w tę Wielkanoc? Zobacz, co możesz wybrać:

Wielkanocne
dekoracje
20% taniej!
- zyskaj ażurowe pisanki
- udekoruj miasto kolorowymi świątecznymi jajami...

Złóż zamówienie do 29.02
i zyskaj rabat 20%

Poznaj więcej inspiracji, pobierz katalog:
www.terraeaster.pl

Szczegóły u opiekuna klienta.

Ręcznie malowane pisanki XXL
– to sposób na podkreślenie lokalnego kolorytu

(Rybnik)

(Gorzów Wielkopolski)

(Kórnik)
(Śmigiel)

Delikatne pisanki z ﬁberglassu

(Zielona Góra)

– uchylone lub zamknięte – sam zdecyduj, jak
się zaprezentują

(Iłowa)

Wietrzenie
magazynów

Kolorowa
Zebra
czy

bożonarodzeniowe
dekoracje TerraChristmas

Od projektu
do efektu
Nie czekaj na rozwój kwiatów, nie kłopocz się ich doborem ani
organizacją transportu! To proste jak raz-dwa-trzy! Powierz
nam Kompleksowe Ukwiecenie Twojego Miasta i zyskaj:
Projekt ukwiecenia dla konkretnej przestrzeni
- profesjonalna aranżacja

Choinka… w styczniu?
Bombki z początkiem roku? Tak, to nie
żart! Tylko teraz możesz zyskać
bożonarodzeniowe dekoracje miejskie
aż

- fachowe doradztwo
- zobacz ﬁnalny efekt
zanim zdecydujesz!

25% taniej.

Profesjonalny dobór roślin i opiekę nad nimi
w warunkach szklarniowych

Znajdź dekoracje dla swojego miasta:
www.terrachristmas.pl

- troskliwa opieka
to zdrowe rośliny!

*Promocja obowiązuje do 29.02.2020 r., nie łączy się
z innymi ofertami. O szczegóły zapytaj Opiekuna Klienta.

NATYCHMIASTOWY
EFEKT WIZUALNY

Dostawę w pełni ukwieconych dekoracji
w docelowe miejsce, a jednocześnie...
- doradzimy, jak
dbać o kwiaty
- wskażemy, jak
odpierać ataki
szkodników
Co
powiesz
na
noworoczną
przemianę?
Zaproś do miasta innowacyjne meble – funkcjonalne
i estetyczne ławki, z którymi zyskasz coś więcej niż
tylko siedzisko!
Zajrzyj po więcej pomysłów
przemianę: www.terracity.pl

na

noworoczną

nasi ogrodnicy są
zawsze do Twojej
dyspozycji!

Przekonaj się, jakie to łatwe:
www.kompleksowausluga.pl

