ADVERTORIAL

TF2 – Transparent Flower Formule
Totaalconcept snijbloemen
TF2 is een trendsettende groothandel/commissionair in snijbloemen en snijgroen met ruim dertig jaar
ervaring. Speciaal voor de tuincentra heeft TF2 een totaalconcept voor snijbloemen ontwikkeld. Snijbloemen
zijn hét visitekaartje voor ieder tuincentrum en uw onderneming is zeker ook dat bloemetje waard!

De totaalformule van TF2 neemt retailers die het aan tijd of
kennis van bloemen ontbreekt alle zorg uit handen. TF2 staat voor
een verregaande service, voor het ondersteunen en begeleiden
van de volledige inkoop én verkoop van snijbloemen en snijgroen.
Met tientallen jaren ervaring achter haar naam heeft TF2 een
goed oog voor de juiste kwaliteit van bloemen en winstgevende
maatwerkoplossingen.

Inkoopgemak
TF2 koopt alles rechtstreeks bij kwekers en/of via de veiling in. Zij
denken met u mee en vertalen uw extra inkoopwensen naar hun
centrale inkoop. TF2 biedt concepten aan van bijvoorbeeld alleen de
inkoop van uw bloemen tot een totaalconcept (hier bepaalt TF2
uw assortiment en worden de bloemen verkoopklaar verpakt). Dat
betekent concreet: een schitterend assortiment dat zich kenmerkt
door een hoge kwaliteit en een goede prijs.
TF2 geeft haar klanten een adviesverkoopprijs mee en zorgt zo dat de
bloemen goed verkoopbaar zijn. De groothandel/commissionair
gedraagt zich met andere woorden als een meedenkende partner
die haar klanten ondersteunt met een concrete waardebepaling
voor het product en dus géén blinde marge op de inkoopprijs legt.

Verkoopondersteuning
Daarnaast biedt TF2 volledig verkoopondersteuning aan haar
klanten. In overleg wordt er een passend concept ontwikkeld
met aandacht voor de samenstelling van het assortiment, de
prijsstelling, de vormgeving en de presentatie. Voorts biedt TF2
verzorgings- en verkoopadviezen, verkooptraining en workshops
voor uw medewerkers, support bij het ontwikkelen van promoties, alsook een helpdesk.

Gezonde cijfers
Wanneer het u aan tijd en kennis van bloemen ontbreekt dan is de
totaalformule van TF2 voor u een verstandige en winstgevende
beslissing.We ondersteunen onze partners die houden van gezonde
cijfers. Die willen groeien, bouwen, investeren, kortom: die op weg
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zijn naar een stijgend rendement.
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Meer weten over TF2? Bent u benieuwd hoe u van deze formule

info@tf2.nl • www.tf2.nl

kunt profiteren? Wilt u meer informatie over samenwerking? In een
persoonlijke afspraak leggen we graag alle mogelijkheden aan u voor.

