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Bloomon bezorgt nu ook “zotte ruikers” in Belgiё
●
●
●

Na lancering in Nederland en Duitsland breidt Bloomon binnen een jaar uit naar
derde Europese land
Al meer dan 1.000 bossen bezorgd bij Belgische pilotgroep
Missie van Bloomon: ieder huishouden in Europa heeft op termijn verse bloemen op
tafel staan

Amsterdam, 23 september 2015
– Vanaf vandaag bezorgt Bloomon haar verse
seizoensbloemen in drie landen. Naast Nederland en Duitsland kunnen ook klanten
in Belgiё de bloemen direct van de kweker aan huis ontvangen. De lancering in
Belgiё volgt na een uitgebreide pilot gedurende de zomer. Inmiddels zijn al meer
dan duizend bossen bezorgd bij de eerste groep enthousiastelingen. Bloomon wil
haar Nederlandse bloemen, die wereldwijd bekend staan als beste ter wereld, bij
consumenten in heel Europa bezorgen.
Een ruiker bloemen
“Al sinds de lancering in Nederland ontvangen wij verzoeken vanuit Belgiё om ook over de
grens te bezorgen. We zijn er trots op dat we onze Zuiderburen nu van zotte ruikers kunnen
voorzien, die vers van de kweker komen”, vertelt Patrick Hurenkamp, oprichter van
Bloomon. Bloomon slaat meerdere stappen over in de traditionele bloemenketen, waaronder
de veiling en de groothandel. “In Belgiё is het verschil tussen de versheid die wij bieden en
wat men gewend is te kopen nog groter. Ook onze stijl met weinig bladgroen, veel kleur en
hoogteverschil is daar uniek.”
Missie om Europa te veroveren
“We vinden dat iedereen het recht heeft om te genieten van verse bloemen in huis. Het past
daarom in onze strategie om snel uit te breiden naar onze buurlanden en uiteindelijk ook
naar de rest van Europa”, aldus Hurenkamp. Bloomon heeft als doel gesteld om de
komende twee jaar minimaal een miljoen bossen te bezorgen.
Op de website van Bloomon kiezen klanten voor het formaat van het boeket evenals de
bezorgfrequentie. De kosten voor een boeket inclusief bezorging zijn €17,95, €21,95 of
€28,95 afhankelijk van het formaat.

///// einde persbericht /////

Noot ter redactie, niet voor publicatie
Over Bloomon
Online bloemenservice Bloomon bezorgt een ultiem thuisgevoel met verse seizoensbloemen.
De bloemen zijn samengesteld door een stylist en met de hand gebonden. Bloomon levert
direct van de kweker in de avonduren bij de klant aan huis, zonder bezorgkosten. Bloomon
werd eind november 2014 gelanceerd in Nederland. Het bedrijf is ook actief in Duitsland.
Meer informatie?
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Nieke Kempen, Global Head of PR & Communications, via 
nieke.kempen@bloomon.nl
of
06 - 48 622 695. Zie ook www.bloomon.nl/press.

