BUSINESS SOLUTIONS
ARTIFICIAL FLORALS - PROJECTBEPLANTING OP MAAT EN HUUR BOEKETTEN

OVER ENYA OLIVIA

Geïnspireerd door eigentijdse interieurtrends en met een grote voorliefde voor de natuur
verzorgen wij de interieurbeplanting en aankleding met bloemenarrangementen voor
zakelijke klanten. Wij creëren, leveren en plaatsen een breed assortiment aan kunstplanten,
kunstbomen, kunstbloemen, room dividers, greenwalls, moswanden, orchidee arrangementen, bloesem- en magnoliabomen, potten en vazen. Dit doen wij zowel op koop- als op
huurbasis.
Wij realiseren projecten in diverse omgevingen, zoals recreatieparken, kantoren, winkels,
showrooms, zorginstellingen, gemeentes en scholen.
Bij ENYA OLIVIA weten we als geen ander dat ieder project uniek is. Aan de hand van uw
wensen bedenken wij een passend beplantingsplan, waarbij we u door het creatieve
proces leiden.
Het ENYA OLIVIA team
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PROJECTBEPLANTING OP MAAT

ENYA OLIVIA realiseert projectbeplanting op maat met kunstplanten, kunstbomen,
kunstbloemen, room dividers, greenwalls, moswanden, orchidee arrangementen, bloesemen magnoliabomen, potten en vazen. Een klantgerichte aanpak en persoonlijk contact staan
daarbij centraal. Hoewel ieder project uniek is, worden doorgaans deze fases doorlopen:
bezoek op locatie

ontwerp en voorstel

uitbrengen offerte

opdrachtbevestiging

levering en opbouw

advies en nazorg
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Onze professionals stellen mooie creaties samen en maken daarbij enkel gebruik van
producten van hoogwaardige kwaliteit.
Onze producten hebben een lange levensduur en zijn daarmee een duurzamer en
goedkoper alternatief dan echte planten en bloemen.
Onze producten bieden gemak, vragen nauwelijks om onderhoud en zijn dier-, kinden allergievriendelijk.
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PROJECTBEPLANTING OP MAAT

KUNSTPLANTEN EN KUNSTBOMEN
Door de lange levensduur en de lage onderhoudsbehoefte vormen kunstplanten en kunstbomen een zeer
goede optie voor de aankleding van een interieur. Kunstplanten en kunstbomen worden als gevolg van hun
omvang veel geplaatst in grote ruimtes, zoals lobbies, restaurants, ziekenhuizen en kantoren. Maar vaak zijn ze
ook uitermate geschikt voor de aankleding van een showroom, winkel of salon. Groot voordeel is dat
kunstplanten en kunstbomen geen eisen stellen met betrekking tot de leefomstandigheden, zoals lichtinval of
luchtvochtigheid, maar wel de natuurlijke en rustige sfeer van echte planten naar binnen halen. ENYA OLIVIA
biedt een breed assortiment kunstplanten en kunstbomen in diverse soorten en maten. Veelal worden deze
geplaatst in een bijpassende pot of plantenbak.
KUNSTBLOEMEN
Ook voor kunstbloemen geldt een lange levensduur en een
lage onderhoudsbehoefte. Kunstbloemen zijn perfect om
kleur toe te voegen en de sfeer in een ruimte naar een
hoger niveau te tillen. ENYA OLIVIA heeft een zeer
uiteenlopend assortiment kunstbloemen, van Nederlandse
tulpen tot tropische bloemen. Hier worden boeketten,
tafelstukken en andere bloemcreaties mee gemaakt, veelal
in combinatie met bijzondere vazen en potten.
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PROJECTBEPLANTING OP MAAT

ROOM DIVIDERS
Room dividers met kunstplanten werken perfect als afscheiding en decoratie
tegelijk. Voor kantoortuinen of andere grote en open ruimtes waar meer sfeer en
privacy gewenst is, bieden room dividers met beplanting een mooie en
effectieve oplossing. Bovendien werkt het groen erg rustgevend. ENYA OLIVIA
combineert diverse plantenbakken met allerlei soorten kunstplanten tot room
dividers.
GREENWALLS EN MOSWANDEN
Een greenwall of moswand is een ruimtebesparend en
trendy alternatief voor kantoorplanten. Naast een
indrukwekkend effect zorgen greenwalls en moswanden
ook voor akoestische demping in een ruimte. ENYA OLIVIA
plaatst zowel wanden met verschillende soorten
kunstplanten als wanden met mos. Net als kunstplanten is
mos op iedere locatie toepasbaar, heeft het een lange
levensduur en vraagt het niet of nauwelijks om
terugkerend onderhoud. Een investering in een greenwall
of moswand betaalt zich daarom vanzelf terug.
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PROJECTBEPLANTING OP MAAT

ORCHIDEE ARRANGEMENTEN
Orchideeën zijn weer helemaal terug. Deze fleurige en veelzijdige bloeiende planten staan prachtig in vrijwel
ieder interieur. In een zakelijke omgeving voegen ze een element van elegantie en sierlijkheid toe. ENYA OLIVIA
creeërt diverse orchidee arrangementen. De bloemen van de planten zijn beschikbaar in meerdere kleuren en
maten. In overleg met de klant worden de orchideeën verwerkt in luxe sierpotten met natuurlijk uitziend blad.
Op wens van de klant wordt dit verder afgewerkt met vetplanten, mos of kunstaarde.

BLOESEM- EN MAGNOLIABOMEN
Niets maakt zo'n mooie indruk als een boom in bloesem.
ENYA OLIVIA maakt met kunstbloemen unieke
bloesem- en magnoliabomen op maat van zeer hoge
kwaliteit. Voor de stam van de boom wordt altijd echt
hout gebruikt, bijvoorbeeld de stam van een perenboom.
Met de hand wordt de bloesem of magnolia, kunststeel
voor kunststeel, op een verfijnde manier aan de stam
bevestigd, zodat de overgangen zo natuurlijk mogelijk
uitzien. De bloesem- en magnoliabomen kunnen op
wens van de klant in diverse kleuren en maten gemaakt
worden.
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PROJECTBEPLANTING OP MAAT

POTTEN
Potten en plantenbakken zijn beeldbepalend. Los zijn ze vaak al een eyecatcher, maar in combinatie met de
juiste groenbeplanting zullen ze zorgen voor een boost aan extra uitstraling. Vanuit de overtuiging dat design
voor iedereen bereikbaar moet zijn, verkoopt ENYA OLIVIA een breed scala aan potten en plantenbakken in
diverse soorten en maten. Van uitgesproken en exclusieve potten met een glossy afwerking tot meer basic
varianten gemaakt van stoere materialen.

VAZEN
Een mooi boeket kunstbloemen komt pas echt goed
tot zijn recht in de juiste vaas. Bovendien is een
vaas een stijlvol object waarmee een statement
gemaakt kan worden in een interieur. ENYA OLIVIA
heeft een brede collectie vazen, welke zich uitstrekt
van basic modellen tot elegante en exclusieve
vazen. Met betrekking tot het materiaal wordt onder
andere gewerkt met keramiek, (gekleurd) glas en
messing. De opties en mogelijkheden zijn eindeloos
en zorgen dat er voor iedere bloemcreatie een
bijpassende vaas voorhanden is.
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HUUR BOEKETTEN

ENYA OLIVIA verhuurt per kwartaal mooie en representatieve kunstboeketten (inclusief
vazen). Deze boeketten worden zorgvuldig samengesteld, waarbij rekening wordt
gehouden met het seizoen en de laatste trends. De boeketten worden op locatie gewisseld
en gemodelleerd. Een huurtraject ziet er als volgt uit:
opdrachtbevestiging

plaatsing boeket(ten)

facturatie op
maandbasis

contact: planning
wissel of opzegging

wissel of ophalen
boeket(ten)

bij wissel facturatie
nieuwe termijn
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Onze professionals stellen mooie boeketten samen en maken daarbij enkel gebruik
van producten van hoogwaardige kwaliteit.
Onze producten hebben een lange levensduur en zijn daarmee een duurzamer en
goedkoper alternatief dan echte bloemen.
Onze producten bieden gemak, vragen nauwelijks om onderhoud en zijn dier-, kinden allergievriendelijk.
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HUUR BOEKETTEN

Een nieuwe termijn vangt aan met de start
van een nieuw kwartaal:
❖ 1 januari (start winterseizoen)
❖ 1 april (start lenteseizoen)
❖ 1 juli (start zomerseizoen)
❖ 1 september (start herfstseizoen)
Er is een keuze uit de formaten small, medium
en large. De genoemde prijzen zijn exclusief
voorrijkosten ten behoeve van de wisselservice en exclusief BTW. De voorrijkosten
zijn afhankelijk van de regio:

BOEKET SMALL

BOEKET MEDIUM

BOEKET LARGE

Termijn:

1 kwartaal

Termijn:

1 kwartaal

Termijn:

1 kwartaal

Facturatie:

Maandelijks

Facturatie:

Maandelijks

Facturatie:

Maandelijks
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CONTACT- EN BEDRIJFSGEGEVENS

Contactpersoon:
Mailadres:
Mobiel telefoonnummer:

Paul Reumkens
paul.reumkens@alesa.nl
0031 (0)6 42 07 73 02

Contactpersoon:

Enya Mullenders

Mailadres:
Mobiel telefoonnummer:

enya.mullenders@alesa.nl
0031 (0)6 11 58 92 99

Website:
Mailadres algemeen:

www.enyaolivia.nl
info@enyaolivia.nl

Organisatie:
Vestigingsadres:
KvK-nummer:
BTW-nummer:

Alesa Shops B.V.
Gronsvelderweg 19, 6247 ER Gronsveld
72990511
NL859311430B01
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