Samenwerkende
specialisten
voor uw groene
werkklimaat

SPECIALIST IN HYDROCULTUUR

Vraag een binnenbeplantingsadvies aan bij Botanico

op het afgesproken tijdstip wordt alles vernieuwd. Huren

voor de juiste beplanting op de juiste plaats. Wij komen

of leasen is gunstig voor uw balans en u hebt altijd het

In een natuurlijke, groene omgeving is het prettig werken

graag bij u langs om de mogelijkheden ter plaatse te be-

mooiste groen in huis.

en kunt u uw gasten representatief ontvangen. Een

spreken. Wilt u meer weten over de voordelen van groen

Vraag naar de huur- of lease mogelijkheden. Bij Botanico

levende organisatie vraagt om levende decoratie.

op het werk, kijk dan op www.healthygreenatwork.org.

kunt u ook planten en bomen huren.

Botanico specialist in hydrocultuur verzorgt de meest

Uw wensen zijn het uitgangs-

Onderhoud

punt voor een doordacht advies.

Ook wat betreft de kosten krijgt u van ons een helder

uiteenlopende binnengroen-projecten. Van plantenbak
tot palmboom, van waterpartij tot kunstzijdeplant. Vanuit
ons bedrijf, midden in de Randstad vlakbij Aalsmeer,

en duidelijk beeld. Na uw accoord regelt Botanico de

levert en onderhoudt een team specialisten, de binnen-

aanschaf van de planten en de bakken. We zorgen voor

beplanting in uw bedrijf of kantoor.

het plaatsen van de planten volgens afspraak en op basis van het afgesloten onderhoudscontract komen onze

Wij zijn ook in de Regio Rotterdam, Utrecht en Leiden

onderhoudsspecialisten langs om uw binnenbeplanting

dagelijks aan het werk bij onze klanten. Botanico ver-

in optimale conditie te houden. Zo komt u nooit voor

zorgt binnengroen producten in de gehele randstad.

onverwachte verrassingen te staan.
Groene vingers zijn veelzijdig
En het hebben van groene vingers houdt voor ons
Het assortiment van Botanico is vrijwel onbeperkt. Uw

natuurlijk ook in: ‘groen denken en handelen’. Daarom

planten komen uit onze eigen kas, uit Aalsmeer of wor-

werken wij volgens de laatste richtlijnen voor millieube-

den voor u geïmporteerd, bijvoorbeeld uit Florida. Van

wust ondernemen.

bodembedekker tot 6 meter hoge boom, van grond
tot hydrocultuur, van kunstzijdeplant tot waterpartij,
Botanico kan u alles leveren. Plantenbakken in terraadvies

cotta, hout, kunststof en metaal. Of speciaal voor u op
maat gemaakt.

Elk gebouw, elk bedrijf heeft een eigen sfeer en een eigen
klimaat en dus een eigen binnenbeplanting. Uw wensen

Verhuur

zijn het uitgangspunt voor een doordacht advies.
Stijlvol in de receptie, stevig in kantoren, decoratief in

Niets veranderlijker dan een mens. Botanico stelt voor u

vergaderruimtes en huiselijk in het bedrijfsrestaurant.

een jaarplan op, u huurt of least de binnenbeplanting en

abonnementen

bestelgemak
KLANTEN

Wekelijks verse bloemen op locatie, op een vaste

Regel in één keer alle verjaardagsboeketten. Voorzie

werkdag geleverd door onze eigen bezorgdienst.

ons van een lijst met de verjaardagen van uw perso-

Veel bedrijven kiezen voor onze eigentijdse stijl en laten

Elke week vers, altijd gevarieerd, vaak verrassend.

neelsleden en wij verzorgen levering van een mooi

wekelijks verse bloemen met vaas aan hun adres bezor-

seizoensboeket op de afgesproken werkdag. Extra

gen. Deze bedrijven gingen u voor:

boeketten voor bijvoorbeeld jubilarissen of relaties in het

ABN AMRO Bank | Akzo Nobel | Albumprinter | APG |

buitenland bestelt u eenvoudig via hetzelfde contract;

Arkin | Beurs van Berlage | Café Restaurant In de Waag |

telefonisch of per e-mail.

Convent Hotel | Cordares | De Bakkerswinkel | De
Bijenkorf Amsterdam | De Oude Kerk te Amsterdam |

Bloemwerk voor al uw evenementen

Fashion Hotel | Het Scheepvaartmuseum | Hotel
Amsterdam/De Roode Leeuw | InterContinental Amstel

Het decoreren met organisch materiaal voor recepties,

Hotel | Leger des Heils | Maison van den Boer |

partijen en (bedrijfs)feesten kunt u aan ons overlaten.

Metropolitan Deli | Nationaal Muziekinstrumenten

Zelfstandig of in samenwerking met een cateringbedrijf.

Fonds | NH Hoteles | NS | NYSE Euronext Amsterdam |
NV Zeedijk | OSP Catering | PriceWaterhouseCoopers|

BEzorgdienst

Restaurant Vermeer | Studio Jos Ament |
WestlandUtrecht Bank | Wieden + Kennedy | IJsterk

Voor de regio Amsterdam werken wij met een eigen
bezorgdienst. Voor het gebied daarbuiten én het buitenland, zetten wij onze Fleurop service in.

Van café tot cateraar,

Veilingverse en bewuste inkoop

van heilsoldaat tot hotelketen,

Door eigen inkoop direct vanuit de bloemenveiling heb-

Jemi is trots op haar

ben we controle over de kwaliteit en versheid van het
bloemwerk. Wij werken bij voorkeur met lokaal gekweekte

Elke week verse bloemen

bloemen. Nederlandse kwekers gebruiken minder
schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en er is minder
CO2 uitstoot door aanzienlijk kortere transportlijnen. Zo
houden we de carbon footprint minimaal.

Elke week gebracht
Elke maand een factuur

gevarieerde klantenkring.

sterk door
samenwerking

uw voordeel

OVERZICHTELIJK

Wij slaan onze handen ineen om samen sterker te staan

Al uw groenvoorziening en onderhoud op één heldere

in de zakelijke markt. Voor u als klant betekent dit, dat u

factuur met voorspelbare maandelijkse betalingen.

het beste van twee werelden krijgt. Gebundelde krach-

Minder administratieve handelingen door beperken

ten van gediplomeerde en ervaren specialisten die zich

van het aantal leveranciers en mutaties. Uiteraard met

met passie inzetten op hun eigen vakgebied.

behoud van flexibiliteit voor extra bestellingen via uw

Optimale vakkundigheid, expertise en zorg voor uw

vertrouwde groenleverancier.

Wil je snel gaan,

Persoonlijke service

ga dan alleen.

Wij werken met een vast team. Per klant is er een vaste

Wil je ver komen,

bedrijf voor zowel binnenbeplanting als bloemdecoratie. Groot genoeg voor continuïteit. Klein genoeg voor
persoonlijke service en flexibiliteit.

partners

verzorger van het bloemwerk en de binnenbeplanting.
U krijgt dus bekende gezichten over de vloer.

Wij begrijpen wat u als bedrijf van uw leveranciers
verwacht. Duurzame inkoop, milieubewust ondernemen,

GEzond werkklimaat

prettige werkrelatie en een persoonlijke service. Wij
denken met u mee aan een jaarplan voor de bloemen

Een gezond groen werkklimaat en een representatieve

en planten op uw locatie. Zelfs seizoensdecoraties zoals

ontvangst zijn goed voor uw bedrijf of kantoor. Kwaliteit

compleet opgetuigde kerstbomen kunnen wij leveren.

van leven in een eigentijdse stijl.

Bespreek met ons de opties.

ga dan samen.

Samenwerkende specialisten voor uw groene werkklimaat
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Interieurbeplanting



Verjaardags- en gelegenheidsboeketten



Onderhoud



Evenementen decoraties

Botanico Binnengroen Projecten BV

Jemi Bloemsierkunst v.o.f.

Bezoekadres

Adres

Heermanszwet 13b

Warmoesstraat 83a

1435 CC Rijsenhout

1012 HZ Amsterdam

Postadres
Postbus 238
1430 AE Aalsmeer
Contact

Contact

telefoon 0297 - 347 797

telefoon 020 - 625 60 34

info@botanico.nl

bloemen@jemi.nl

www.botanico.nl

www.jemi.nl

