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3 Baltus Bloembollen
Bloeiende omzetmakers
Met Baltus zien het voorjaar, de zomer en het najaar er
bloeiend uit voor ondernemers (tuincentra, bloemisten,
markthandelaren). Baltus levert bloembollen in veel
soorten, opvallende presentatiemogelijkheden en
garandeert snelle levertijden. Succes verzekerd dus.

de, frisse verpakking voorzien van
Eurolog, waardoor ze uitermate
geschikt zijn voor een wand- of
displaypresentatie. Ook het assortiment cadeauverpakkingen is
uitgebreid naar 8 soorten. Tevens zal Baltus Bloembollen dit najaar
een uniek melkpak met een halve liter bloembollen introduceren.
Kortom, naast de winst-

Baltus Bloembollen is al meer dan 30 jaar leverancier in bloem-

gevende grootverpak-

bollen. Sinds 10 jaar is Baltus gevestigd in Vaassen. Hier heeft men

kingen is Baltus continu

een 3.500 meter groot Cash and Carry center staan. Ondernemers

bezig met innovatie, zodat

uit binnen- en buitenland komen hier om bloembollen uit te

klanten altijd iets nieuws

zoeken. Baltus Bloembollen biedt tevens de mogelijkheid om

kunnen presenteren in hun

goederen te versturen, nationaal en internationaal. In Nederland

winkel op maat.

kan men al binnen 24 uur leveren. Kwaliteit en service zijn de
fundamenten onder het succes van Baltus.

Presentatie
Omdat bloembollen echte impulsartikelen zijn, is het belangrijk

Voordelen

deze goed te presenteren. Baltus biedt daarom verschillende

Door middel van verkoop in grootverpakking creëert u hogere

verkooppresentaties aan. Samen met de klant wordt er gekeken

kassa-aanslagen. Baltus Bloembollen levert kwaliteitsbloembollen,

naar de beste verkooppresentatie voor de onderneming.

zonder minimale afname. De producten hebben een unieke uit-

Mogelijkheden zijn onder andere nostalgische houten kisten,

straling met opvallende presentatiemogelijkheden en promotie-

gaasmanden, showdozen, praktische Deense karren en ijzeren of

materiaal op maat. Bovendien biedt Baltus een eenvoudig bestel-

houten displays.

systeem. Kortom, Baltus Bloembollen denkt met ondernemers
mee en biedt hen passende oplossingen.

Meer informatie
Voor meer informatie, het aanvragen van de catalogus of het

3

Najaarsassortiment

maken van een afspraak met een vertegenwoordiger kunnen

Dit najaar biedt Baltus een uitgebreid assortiment aan, bestaande

geïnteresseerden contact opnemen met Baltus. Het bedrijf is

uit grootverpakkingen bloembollen, kleinverpakkingen, cadeau-

dagelijks bereikbaar per telefoon op 0578-579999 of via

verpakkingen en losse bollen. De kleinverpakkingen zijn nieuw in

sales@bloembollen.com. Verder is het salesteam van Baltus

het assortiment en bestaan uit 144 soorten bollen in een opvallen-

ook te bezoeken op GardenBusiness, stand 135.

Baltus Bloembollen
Kanaalweg 83 • 8171 LS VAASSEN
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