ADVERTORIAL

Herkenbaar fruitplanten concept

Your own
fruitgarden
geselecteerde fruitrassen die uitermate geschikt zijn voor de
moderne consumentenmarkt. De bomen zijn geselecteerd op
gebruiksvriendelijkheid, brengen snel uitstekende resultaten
en zijn voorzien van een prachtige informatieve presentatie
die aanzet tot kopen.
‘Your own fruitgarden’
wordt jaarrond geleverd in
een aangepaste potmaat,
die zorgt voor een goed
wortelvolume met voldoende bemesting voor de
eerste zes maanden. Het
geheel wordt met keurig
onopvallend potnet geleverd, waardoor het product makkelijk mee te
nemen is voor de consument.

Productcommunicatie

Boomkwekerij ‘De Batterijen’ – onder andere

‘Your own fruitgarden’ wordt voor een goede attentiewaarde
met een uniforme etikettering geleverd die voorzien is van

bekend van de fruitbomen – lanceert een uniek

barcodering. Zowel het etiket aan de plant als de kleurrijke A4-

fruitplantenconcept met de naam ‘Your own fruit-

infokaarten geven de consument direct voldoende informatie

garden’. Dit eigentijdse concept bedient de veel-

en zijn duidelijk herkenbaar. Op het etiket wordt bovendien

eisende consument met eenvoud, duidelijkheid

aandacht besteed aan de bestuiving welke aansluit op het

en kwaliteit.

conceptassortiment en dus altijd kloppend is met de aanwezige rassen. Uiteraard kunt u rekenen op de professionele
feedback waar De Batterijen om bekend staat.

‘De Batterijen’ levert al meer dan een halve eeuw vrucht-,
laan- en parkbomen, bosplantsoen, coniferen, sierheesters,

Ook zorgt Boomkwekerij ‘De Batterijen’ ervoor dat het merk

rozen en vaste planten. In de loop der jaren is het bedrijf uit-

‘Your own fruitgarden’ met regelmaat gepromoot wordt in de

gegroeid tot Nederlands grootste kwekerij op het gebied van

(tuin) media, waardoor het een herkenbaar en veelgevraagd

vruchtbomen voor de consumenten markt.

topproduct wordt.

Het nieuw geïntroduceerde merk ‘Your own fruitgarden’
vertegenwoordigd een geheel nieuw concept met speciaal
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