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Het meest originele cadeau
Laat een bl�vende indruk achter en geef een Plantenbox, een duurzaam cadeau voor je
medewerkers en relaties. Sfeermakers in een prachtige box die in een handomdraai in de tuin,
in de woonkamer of op kantoor staan. Daar word je vrol�k van!
Thema’s
De Plantenbox heeft een ruime keuze aan
thematische cadeauverpakkingen voor iedere
gelegenheid. Voor speciﬁeke wensen kan een
custommade thema worden ontwikkeld, met
een persoonl�ke boodschap of bedr�fslogo.
Planten
Het beschikbare assortiment is met zorg
samengesteld. Het bestaat uit een selectie
van de meest geliefde groene kamerplanten,
die (veelal) in onze eigen kweker� worden
geproduceerd op een verantwoorde en
duurzame manier.
Alle planten worden geleverd met
algemene verzorgingstips. In onze webshop
is uitgebreide productbeschr�ving en
verzorgingsinformatie terug te vinden.
Persoonl�ke noot
Iedere Plantenbox wordt voorzien van een
persoonl�ke noot. Een kleine boodschap met
een groot gebaar. En jawel, handgeschreven!
Manden
Om het cadeau af te maken wordt de
plant geleverd met een passendemand, zodat
de plant kant-en-klaar is voor de woon- of
werkplek. In overleg kunnen ook folders, ﬂyers
of andere gadgets van het bedr�f worden
toegevoegd aan de Plantenbox.
De mand is van het merk Terima Kasih:
duurzaam geproduceerd in Indonesië, en
gemaakt van prachtige, eerl�ke
materialen zoals o.a. zeegras.

Webshop
De webshop is vriendel�k ingericht. Via de
webshop kun je eenvoudig een Plantenbox
bestellen en kosteloos laten bezorgen b� de
ontvanger. Bestellen op factuur is ook
mogel�k.
Bezoek de webshop op www.plantenbox.nl.
Cadeaubon
Lastig om een goede keuze te maken en
de juiste plant te matchen met de
persoonl�kheid van de ontvanger? Kies dan
de Plantenbox-cadeaubon. Hiermee kan de
ontvanger zelf kiezen voor een plant die goed
past b� z�n of haar wensen. De cadeaubon
heeft een hippe uitstraling en wordt voorzien
van een handgeschreven boodschap.
De cadeaubon heeft een unieke code die te
verzilveren is in de webshop. Het tegoed
hoeft niet in één keer te worden besteed.
Actuele thema’s
Er worden regelmatig nieuwe thema’s
toegevoegd aan het Plantenbox-concept.
Voor custommade thema’s geldt een
minimale ordergrootte.
Suggesties?
Laat het ons weten via info@plantenbox.nl.

Actueel assortiment
De Plantenbox is verkr�gbaar vanaf € 37,- excl. btw & verzenden.
Pr�zen z�n afhankel�k van de ordergrootte.

Bloeiende planten
Van april tot juni tot z�n er speciale
Plantenboxen beschikbaar, gevuld
met een breed assortiment
bloeiende terras- en
balkonplanten.

T�dens deze periode
voegen w� diverse thema’s
toe aan ons Plantenbox-concept.

Kies voor een duurzaam cadeau
1. Met respect voor het milieu
2. Fossielvr� geproduceerd met behulp van
zonne-energie en aardwarmte
3. Met een belangr�ke b�drage aan de
natuur door samenwerking met Work
with Nature
4. B�zonder lang houdbaar
5. Groene planten hebben een positief effect
op iedere leefruimte; luchtzuiverend,
verkoelend en concentratieverhogend

Work With Nature
De Plantenbox werkt samen met Work with Nature, een stichting die zich inzet
voor het behoud en herstel van het regenwoud in Costa Rica. W� vinden dit heel
belangr�k, want veel van onze b�zondere planten komen daar oorspronkel�k
vandaan. Tropische regenwouden worden bedreigd: ze verdw�nen in rap tempo,
en met de bomen gaat een enorme biodiversiteit verloren. Als het aan ons ligt
loopt de jaguar straks weer rond in het door het beschermde regenwoud van
Costa Rica!
Work with Nature heeft als doel om de komende tien jaar 2.000 hectare
regenwoud beschermen. Om dit te kunnen bereiken steekt de stichting geld in
bescherming, herbebossing, educatie en onderzoek ( meer hierover lees je op de
website adoptrainforest.com). W� steunen Work with Nature en doneren voor
elke verkochte Plantenbox een bedrag, waarmee een stuk regenwoud ter de
grootte van de oppervlakte van de box in het tropisch regenwoud kan worden
beschermd.
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