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Razem stworzymy
piękniejsze jutro!
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1. Najpiękniejsi
z najpiękniejszych

| Polskie miasta kwitną!

2. Czy Twoje Miasto
ma Flower Power?

| Po raz ósmy wybieramy
Najpiękniej Ukwiecone
Miasto w Polsce

Internauto, powiedz przecie, które miasto jest najpiękniejsze
w świecie…

Katarzyna Śliwińska

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
katarzyna.sliwinska@terra-pl.eu
+48 605 065 555

3. Przezorny latem…
Beztroski na święta

| Zaplanuj Bożonarodzeniowe dekoracje

4. Czy dosiadałeś
kiedyś zebry?
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

I tak wysoką już temperaturę
podgrzewają dodatkowo emocje
towarzyszące ósmemu plebiscytowi
Terra Flower Power, w którym ponownie wybieramy Najpiękniej Ukwiecone
Miasto w Polsce. Dla równowagi
wspomnimy co nieco na temat…
bożonarodzeniowych dekoracji. Nie
zabraknie emocjonujących podróży
„na grzbiecie” kolorowej zebry. Na
koniec usiądziemy przy wygodnym
stole, w towarzystwie roślin. Zapraszamy do lektury!

(miejsce na dane adresowe lub etykietę 42x70 mm)

To nie bajka, jednak pozostajemy w nieco magicznych
klimatach. Nasze miasta rozkwitają bowiem w niemalże
baśniowy sposób. Na ulicach pojawiają się kolejne dekoracje,
które sprawiają, że lato zapowiada się naprawdę pięknie…

| Jedyna tak kolorowa
ławka miejska!

5. Karty na stół!

| Donice jako meble oraz…
nośniki reklamy
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Karty na stół!

Donice jako meble oraz… nośniki reklamy
A co gdyby umieścić na powierzchni donicy – miejskiego stołu,
logo z herbem okolicy? To świetny pomysł na dożynki, Dni
Miasta
lub…
promocję
lokalnych
biznesów.
Model
o wysokości 120 cm sprawdza się jako dodatkowe miejsce do
spożycia posiłku, pozostawienia torebki, książki czy napoju.
Wewnątrz z łatwością można nasadzić nawet niewielki krzew
lub ozdobne drzewko. Czy jest lepszy sposób na promocję niż
połączenie natury z komfortem i atrakcyjną formą?

Więcej szczegółów oraz materiały techniczne:
www.terraform.pl/kolekcje/urbano
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Czy dosiadałeś kiedyś zebry?
Jedyna tak kolorowa ławka miejska!

Co powiesz na to, by dosiąść pasiastej zebry? By choć na chwilę
przenieść się w nieco inny, bardziej kolorowy i pełen natury
świat? To właśnie paski stały się inspiracją dla jednej z najbardziej kolorowych ławek. W okrągłym modelu barwne linie
tworzą obręcz otaczającą umieszczoną wewnątrz wielką
donicę – w sam raz dla równie pokaźnej rośliny.

Dowiedz się więcej, pobierz materiały:
www.terracity.pl/zebra
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Przezorny latem…
Beztroski na święta

Zaplanuj Bożonarodzeniowe dekoracje
Choć pogoda za oknami na to nie wskazuje, to właśnie
wakacje są najlepszym momentem na dobór bożonarodzeniowych dekoracji miejskich. Decydując się na nie już teraz,
możesz:
• Swobodnie wybrać z pełnej gamy produktów
• W pełni zaplanować koncepcję i dopasować ją do potrzeb
Twojego Miasta
• Skorzystać z promocji „ﬁrst minute” i oszczędzić fundusze
z miejskiej kasy
• Cieszyć się beztroskim oczekiwaniem na święta już za kilka
miesięcy

Poznaj szczegóły, pobierz katalog:
www.terrachristmas.pl

Najpiękniejsi
z najpiękniejszych
Polskie miasta kwitną!

Zielona Góra, Wrocław, Świnoujście… to tylko kilka spośród
miast, które rozkwitły latem. Wieże kwiatowe i donice stale
traﬁają na ulice i skwery w kolejnych miejscowościach.
Co powiesz na to, by to Twoja okolica była następna?

Czy Twoje Miasto ma Flower
Power?
Po raz ósmy wybieramy Najpiękniej
Ukwiecone Miasto w Polsce

Dowiedz się więcej:
www.wiezekwiatowe.pl

Już po raz ósmy rozpoczęliśmy plebiscyt Terra Flower Power –
to gratka dla tych, którzy chcą się pochwalić ukwieceniem
swojego miasta, a także zdobyć dla niego (oraz dla siebie!)
atrakcyjne nagrody. W tym momencie zbieramy fotograﬁczne
zgłoszenia, głosowanie rusza już w sierpniu.
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Pogodna promocja!

Szczegóły, regulamin, galeria uczestników:
www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019

30%

30% rabat na kaskadową konstrukcję kwietnikową
H1050. Latem wprowadź do swojego miasta jeszcze
więcej kwiatów… jeszcze mniejszym kosztem!

Promocja obowiązuje do wyczerpania
magazynów. Szczegóły u opiekuna Klienta
info@terra-pl.eu
+48 68 455 62 69
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