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Der er noget ubeskriveligt over at være 
på en arbejdsplads med blomster 
stående omkring dig. Blomsterbuketter 
er ikke bare smukke og velduftende, men 
det giver os også, som mennesker, noget 
mentalt velvære at omgås noget, der 
både er naturligt og dekorativt. At have 
blomsterbuketter stående gør derudover 
også meget for den signalværdi, der 
udsendes af din virksomhed. 
Blomster signalerer positivitet, styrke og 
balance. Tre faktorer som er højt 
prioriteret på enhver arbejdsplads. 
Modsat mange andre 
blomsterforhandlere, leverer Flowering 
højtkvalitets blomsterarrangementer fra 
eget værksted. Vores professionelle 
team består af prisvindende florister 
med over 30 års erfaring i branchen.

Ved at vælge Flowering kan din virksomhed 
nyde blomsterkunsten uden at efterlade 
miljøskadelige aftryk efter dig. Vores 
blomster består udelukkende af 
højtkvalitets blomster fra overskudslager og 
danske lokalproduceret blomster. 
På grund af dette, minimerer vi både 
blomsterspild og øger produktionen af 
danske miljøvenlige blomster. Denne 
balancerede kombination garanterer vores 
kunder den absolut bedste pris på 
markedet. Vores indkøbere sparer mellem 
30-60% på at købe overskudsblomster, og 
det samme gælder din virksomhed.  
Flowering kombinerer bæredygtighed med 
høj kvalitet og lave priser. 
Tag et kig på nogle af vores værker og vælg 
den bæredygtige løsning - 
Flowering Denmark. 

VI LEVERER HØJKVALITETS BLOMSTERARRANGEMENTER TIL FORDEL 
FOR DIN ARBEJDSPLADS OG MILJØET. BÆREDYGTIGHED ER 

KERNEN I ENHVER BESLUTNING VI TRÆFFER. 
VELKOMMEN TIL FLOWERING



Overskudsbuketter i høj kvalitet bundet af friske overskudsblomster og 
lokalproduceret danske blomster i stilen Biedermeier Sommer.



scandinavian | long edition  



n o r d i c  c o l l e c t i o n  
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C o lo u r  c o l l e c t i o n  
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Flowering er Danmarks eneste blomstertjeneste, der forhindrer spild af blomster og samtidig 
støtter den danske blomsterproduktion. Vi tror på, at   blomster er levende kunst, og vi er 
meget detaljeorienterede, når vi leverer blomsterinstallationer til virksomheder og 
enkeltpersoner. Vores tjenester spænder fra at levere blomsterbuketter på abonnement og 
levering af individuelle blomsterarrangementer til dekorering af hele opholds- eller 
arbejdsområder. Vi har leveret til hoteller, restauranter, kontorer, bolig- og erhvervsbygninger, 
saloner, kurbade, detailhandlere, begivenheder og private klienter. Vi er stolte af at kunne 
meddele, at vi har nogle af verdens største virksomheder på vores CV, herunder Hugo Boss, 
Disney, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Citröen og Den danske kongefamilie. 

Flowering tilbyder at dekorere din arbejdsplads med blomster, hvad enten det er en enkelt 
buket eller et stort blomsterarrangement. Vores professionelle florister har erfaring med at 
dekorere receptioner, kontorer, hoteller, spisesteder, showrooms, butikker, krydstogte osv. 
 
Hvis din virksomhed mangler blomsterarrangementer/dekorationer til et rum eller begivenhed, 
så kontakt os. Vi tilbyder et gratis og uforpligtende møde med vores kreative direktør. 
 
Vi tilbyder også blomster på abonnement. Læs mere på næste side. 

Dekorér jeres arbejdsplads med blomsterarrangementer fra 
flowering og nyd blomsterkunsten uden at efterlade 

negative aftryk på vores alle sammens planet. 

HVAD TILBYDER VI? 



BLOMSTER PÅ ABONNEMENT 

Modtag en ny og frisk overskudsbuket hver uge eller hver anden. Vores blomster 

består udelukkende af højtkvalitets blomster fra overskudslager og danske 

lokalproduceret blomster. Vi bekæmper blomsterspild, fremmer den danske 

lokalproduktion og planter samtidig et træ for hver 500kr vi omsætter. 

 

Din virksomhed kan nu nyde blomsterkunsten, spare penge og gøre miljøet en 

tjeneste. 

 

 

 

Vælg mellem vores tre forskellige stile: 

 

 

Klassisk tætbundet buket. 

 

 

Luftig buket med få eksklusive blomster. 

 

 

Trendy buket med vilde blomster. 

 

Priser uden moms: 

Lille | 140,- 

Mellem | 200,- 

Stor | 280,- 

 

Levering: 40 DKK 

 

For andre ønsker til ordre, kontakt: business@flowering.dk

PRODUKTER

1 Classic 
 

2. Scandinavian

3. Biedermeier

business@flowering.dk                            floweringbusiness.dk                             + 29 21 62 21



MÆNGDERABAT 

Ved bestilling af større ordrer kan din virksomhed opnå fordelagtige rabatter. 

  

 

 

1. Bestil 3 buketter eller derover og opnå 10% rabat på det samlede køb. 

  

2. Bestil buketter og dekorationer til en værdi over 2000kr ex-moms og opnå 15% 

rabat + gratis fragt. 

  

 

Priser uden moms: 

Lille | 140,- 

Mellem | 200,- 

Stor | 280,- 

 

Levering: 40 DKK 

 

 

Bestil dine buketter på: business@flowering.dk

business@flowering.dk                            floweringbusiness.dk                             + 29 21 62 21

MÆNGDERABAT 
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