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https://terra-pl.eu/


Dołącz do programu partnerskiego

Wspólnie możemy osiągnąć sukces
i wykreować piękniejsze jutro!

DONICA

GIANTO TABLO

https://terra-pl.eu/


Podejmując z nami stałą współpracę,
możesz liczyć na wsparcie osobistego doradcy, który

udzieli wskazówek na temat produktów.

Do każdego Partnera podchodzimy indywidualnie
– zadowolenie ze współpracy liczy się dla nas najbardziej.

DONICA

GIANTO CLASSIC
ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

BOMBKI XXL



DONICA

GIANTO SITO



OFERUJEMY

ATRAKCYJNE
RABATY

DOSTĘP DO BIBLIOTEKI
NASZYCH MATERIAŁÓW

WSPARCIE
TECHNICZNE

USŁUGA
WIZUALIZACJI

DARMOWE
MODELE 2D i 3D

CIEKAWY
BLOG

GOTOWE ZESTAWY
PRODUKTÓW



WIEŻA KWIATOWA

H2000 ½ 

ATRAKCYJNE

RABATY

RABATMARKA

20 %TERRA CITY

25 %TERRA KASKADY

20 %TERRA EASTER

25 %TERRA FORM

20 %TERRA CHRISTMAS**

15 %INNE MARKI

**Nie dotyczy wszystkich produktów. Zapytaj o szczegóły opiekuna handlowego.



DONICA

GIANTO CLASSIC



Ulotki, wzorniki materiału, katalogi, broszury,
prezentacje, baza plików 2D i 3D

– wszystko, co niezbędne do stworzenia profesjonalnego projektu z uwzględnieniem
naszych produktów. Dostaniesz najświeższe informacje o ofercie i specjalnych akcjach

dużo szybciej niż inni. Będziesz zawsze na bieżąco.



WIEŻE KWIATOWE 

H2400



GOTOWE ZESTAWY

PRODUKTÓW

Podsuwamy gotowe rozwiązania
i inspirujemy!

Kompletna aranżacja:

od poziomu chodnika
aż ponad głowy przechodniów
– to jeden z kilku gotowych
zestawów dekoracji miejskich.

Zdecyduj się na nie, jeśli chcesz zyskać
gotowy przepis na piękną przestrzeń. 

KWIETNIK

W600/2

KWIETNIK

W600/2

SKRZYNKI
KWIATOWE

A1000

SKRZYNKI
KWIATOWE

A1000

WIEŻA
KWIATOWA

H2000

WIEŻA
KWIATOWA

H1200



MARKA TERRACITY

KOLEKCJA WAVE

A może wolisz eksperymentować z formami
i samodzielnie decydować o kształcie
wybranej okolicy?

Wybierz modułowe meble miejskie, które możesz 
modyfikować wedle własnego pomysłu.
Tu niemal nie ma ograniczeń!

– to jeden z kilku gotowych
zestawów dekoracji miejskich. 

+

+
+

+
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DONICE 

GIANTO GRANDE



USŁUGA

WIZUALIZACJI

PS
ZC

ZO
ŁY

 TO KOCHAJĄ
DONICA

GIANTO SITO 

Masz nietypowy pomysł na aranżację
przestrzeni, ale nie wiesz, jak go zrealizować?

Zgłoś się do nas, a wspólnie
tchniemy w niego życie.

Dzięki naszemu doświadczeniu, doskonale 
wiemy, jak postępować w takich sytuacjach, 

aby osiągnąć sukces.
Wspólnie stworzymy niepowtarzalny plan

zagospodarowania Twojego otoczenia.



DONICE 

GIANTO CLASSIC



Od 11 lat prowadzimy bloga, który tygodniowo odwiedza
nawet 10 tys. czytelników! 

Inspirujemy
naturą

już 11 lat

https://inspirowaninatura.pl/


Czego potrzebuje nowoczesna 
przestrzeń miejska?

Taras pośród drzew
– jak stworzyć własny las?

Opole na fali
- ławki miejskie Wave 

Twórz z nami bloga Inspirowanego Naturą.
Twoje autorskie wpisy na temat architektury zobaczą dziesiątki tysięcy czytelników

– zaprezentuj się potencjalnemu klientowi z najlepszej strony!

BLOG 
PEŁEN WIEDZY  I INSPIRACJI

https://inspirowaninatura.pl/czego-potrzebuje-nowoczesna-przestrzen-miejska/
https://inspirowaninatura.pl/czego-potrzebuje-nowoczesna-przestrzen-miejska/
https://inspirowaninatura.pl/taras-posrod-drzew-jak-stworzyc-wlasny-las/
https://inspirowaninatura.pl/opole-na-fali/


KOLEKCJA URBANA

MARKA TERRACITY 



DONICE 

GIANTO TABLO / GIANTO CLASSIC



PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE:
*Program Partnerski nie obowiązuje

w przypadku sprzedaży, składania ofert lub udziału
w przetargach dla sektora publicznego (administracja

samorządowa, rządowa, itp.), chyba że uzyskasz
na to zgodę, przesyłając nam tzw. blokadę

projektu/klienta.

*Nie obowiązuje w przypadku wcześniejszych ustaleń

WIEŻA KWIATOWA H1200 
DONICA GIANTO CLASSIC 

Wartość przyznanego rabatu możesz dowolnie
rozdysponować na prowizję dla siebie lub

rabat dla Klienta.

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie
do każdego zamówienia. Ich wartość

określana jest na etapie konstruowania oferty.

Rabaty nie sumują się z innymi ofertami
specjalnymi (promocje, wyprzedaże,

kupony rabatowe, itp.).



www.terrachristmas.pl

www.terracity.pl

www.terraeaster.com

www.terraform.plwww.wiezekwiatowe.pl

BRAND STORY 
MARKI
TERRA GROUP

https://www.terrachristmas.pl/
https://inspirowaninatura.pl/?s=terracity
https://terraeaster.com/pl/
https://terraform.pl/
https://wiezekwiatowe.pl/pl


SKRÓĆ DROGĘ DO SUKCESU

Dołącz do nas!

https://terra-pl.eu/

