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VISIE Voorbeeldformule
Een succesvolle studievergadering in samen-
werking met Vandix Natuursteentegels, 
Green Supply BVBA en Groen Groeien.
 
Combinatie studieavond met bedrijfs-
voorstelling gevolgd door netwerkreceptie.

MISSION STATEMENT

Een nieuwe originele manier om uw firma in 
de belangstelling te brengen. 

Dergelijke vorm van partnership biedt 
een waaier aan mogelijkheden om van onze 
samenwerking een succes te maken.

Doel is onze trouwe partners de kans te 
geven hun producten en diensten voor te 
stellen, en dit, aangevuld met actualiteiten 
aansluitend op het thema van een studiedag 
of gespreksavond. 

Via een partnerschap met Groen Groeien 
kunnen we u bijstaan om uw bedrijf eens 
op een andere manier voor te stellen aan 
potentiële klanten. 

Het is onze missie om in heel Vlaanderen de 
tuinaanlegsector te verenigen, 
tuinaannemers te ondersteunen en hun 
vakbekwaamheid, vooruitstrevendheid 
en continuïteit te verzekeren door het 
aanbieden van diensten en doordrukken van 
syndicale punten vanuit de basis.

Noot: Deze partnerpaketten staan los van ons magazine. 
Het magazine wordt uitgegeven door Elma Multimedia die hiervoor 
instaat. Neem hiervoor conact op met: Sven Destercke - 
s.destercke@elma.be

NIEUW !!!
WORD

 Structureel PARTNER!
 Steun onze activiteiten en deel

 uw expertise via de deelplatformen

Interesse?

Mail ons vandaag nog 
info@groengroeien.be.

Wij nemen asap contact met u op! 

Op naar een succesvolle 
en vooral boeiende samenwerking!

Via het aanreiken van de best beschikbare 
informatie en nieuwe trends, hoogstaande en 
boeiende informatieavonden willen we een 
bijdrage leveren aan de groei van de sector. 
Ondersteuning via een ledensecretariaat 
en een constante focus op meerwaarde, 
kwaliteit en groei zullen een maximaal 
resultaat waarborgen.

marc@galle.be
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Binnenkort nieuwe website ! 




