Friske blomster på repeat
Det hollandske blomsterkoncept, Bloomon, indtager
Danmark
København, d. 17. marts 2016: Nu kan du droppe den dårlige buket, for netop i disse dage lanceres den
hollandske blomsterleverandør, Bloomon (www.bloomon.dk) i Danmark. Det betyder, at du kan bestille de
smukkeste dugfriske buketter, designet af den anerkendte blomsterstylist Anton van Duijn, og få dem
leveret direkte fra marken til din hoveddør.
For Bloomon er det essentielt at give blomsterne den længst mulige levetid, således at de stilfulde
buketter får lov at udleve deres fulde potentiale. Det betyder, at alle unødvendige mellemled er
skåret fra og at blomsterne leveres direkte fra marken til vasen på én dag - i dagtimerne eller om
aftenen, alt efter hvad der passer dig bedst. Den exceptionelt korte produktionskæde resulterer i
blomster, der holder sig friske i op til to uger.
Bloomon lægger vægt på visuelt stærke buketter og innovativ emballage. Alle buketter er designet af
den anerkendte blomsterstylist Anton van Duijn, som blandt andet kendes fra TV shows som
'Hollands Bedste Blomsterstylist'. Bloomons buketter er ekstraordinære kunstværker, der er udført
med årstidens friske blomster - du vælger ikke selv, men overraskes hver uge af en ny innovativ og
visuelt forførende buket, hvor blomsterne og deres elegante natur er i fokus og den kedelige grønne
fyld er bortvist. Blomsterne og buketternes tematiske udsende skifter fra uge til uge, men stilen er
altid elegant og cool og udført i van Bloomons look.
Bekvemmelighed og sans for detaljen er blandt nøgleordene hos Bloomon. Buketter leveres derfor
om onsdagen i løbet af dagen, hvis du er hjemme, eller om aftenen efter arbejde, hvis det passer
bedre. Der er ingen ekstra leveringsomkostninger, buketten leveres af et personligt Bloomon bud og
er i vand gennem hele turen. Og så kan du altid ændre, pause eller annullere en levering, præcis
som det passer ind i din hverdag - helt enkelt og ligetil.
I al sin enkelthed: Tre størrelser, et nyt design hver uge - levering lige til døren. 100% fleksibilitet,
0% besvær. Levering i København.

Vælg mellem tre størrelser:
• Small: Perfekt til et lille middagsbord, 45 cm., 229 kr.
• Medium: Bloomons bestseller som passer ind i de fleste hjem. 65 cm., 279 kr.
• Large: Til dem der virkelig vil lade blomsterne stå i centrum. 90 cm., 349 kr.
Sådan gør du:
• Step 1: Vælg størrelse; Lille, mellem eller stor
• Step 2: Vælg hvor ofte, juster eller sæt på pause efter behov. Ugentligt, hver fjortende dag
eller månedlig
• Step 3: Modtag dine blomster; Bloomon leverer dag og aften. Er man ikke hjemme, kan et
hemmeligt gemmested aftales, eller buketten kan afleveres hos naboen efter aftale
I alle led hos Bloomon er service et nøgleord og en ordre behandles med den højeste
opmærksomhed. Blomsterne er omhyggeligt beskyttede i den innovative emballage og for at sikre
deres høje standard for kvalitet, er Bloomon altid i personlig kontakt med deres planteskoler. Det er
ikke kun afgørende at blomsterne afspejler årstiden, Bloomon lægger også vægt på, hvornår det er
bedst at plukke de pågældende blomster fra marken.
Om Bloomon
Bloomon begyndte sin rejse i Amsterdam og forhandles i fire lande i Europa. Bloomon anvender
deres egne blomsteravlere og vælger nøje den bedste kvalitet, som leveres direkte fra marken til
forbrugeren. Bloomon blev lanceret i Holland i november 2014 af Patrick Hurenkamp, Bart Troost
og Koen Thujssen. Bloomon har ambitiøse planer om at levere verdensberømte hollandske blomster
af høj kvalitet til kunder i hele Europa. Målet er at have leveret en millioner buketter inden
sommeren 2017. Deres innovative leverandørkæde er 80% kortere end ved traditionelle
blomsterhandlere og ved at gå udenom mellemled får man blomsterne så friske som muligt, hvorfor
de holder længere.
For mere information, se www.bloomon.dk
Find Bloomon på de sociale medier:
• Instagram: www.instagram.com/bloomonDK
• Facebook: www.facebook.com/BloomonDK
For yderligere information kontakt venligst:
lise.holm@spaltpr.com

