
Zakel i jk



Samen met onze kwekers

selecteren we de beste bloemen.

 

De al lerbeste bloemen

Naar keuze overdag of ‘s avonds.

In heel  Nederland bezorgd

Je bloemen komen nooit uit

voorraad en zijn vers van de kweker.

10 dagen versgarantie

De voordelen van MIRRELL 



ABONNEMENTEN VOOR BEDRIJVEN

ZAKELIJKE BOEKETTEN VERSTUREN

De kenmerkende stijl van MIRRELL is single variety. Een

prachtig tijdloos design met bloemen van dezelfde

bloemsoort, dat mooi aansluit bij een professionele

omgeving.

De mooiste bloemen voor 
jouw bedri j f

Omdat kwal i teit  telt !

Navigeer naar

Alle gemakken van online bloemen bestellen, maar dan

alleen de allerbeste kwaliteit, altijd vers en stijlvol verpakt.

Geen teleurstelling achteraf: je krijgt bij MIRRELL precies het

boeket dat jij hebt besteld.



Abonnementen voor bedri jven



Bespaar tot wel 10% op de prijs

van een eenmalig boeket.

10% Voordeel

Inclusief gratis bezorging, naar

keuze overdag of ‘s avonds.

Gratis  bezorging

Eenmalig een gratis vaas

cadeau (t.w.v 27,50).

Welkomstcadeau

Hoe werkt het?

01

02

03

Hoe vaak en wanneer?
Bepaal zelf hoe vaak je bloemen wil laten

bezorgen. Bijvoorbeeld tweewekelijks of elke

maand.

Welk abonnement?
Ontvang je graag een Seasons, Deluxe of

Premium bos? Bekijk de abonnementen op de

volgende pagina.

Laat je verrassen!
Je ontvangt de mooiste bloemen van het

seizoen, altijd vers van de kweker. 

De voordelen
van een zakel i jk

abonnement 



€ 32,50 PER BOS € 47,50 PER BOS € 69,- PER BOS

Seasons Deluxe Premium
Indicatie: Lisianthus, Anjers, Roselilies,

Tulpen, Bells of Ireland, Violier en

Pioenrozen en meer.

Indicatie: Rozen, Hortensia's, Anemonen,

Orchideeën en de bossen van het Seasons

abonnement met meer stelen.

Indicatie: exclusieve Rozen, Delphinium,

Amaryllissen, Ranonkels en de bossen van

het Deluxe abonnement met meer stelen.

Genoemde pri jzen z i jn exclusief  9% btw

NEEM CONTACT OP



Zakel i jk  boeketten versturen



Vol ledig ontzorgd 

Bedanken of juist iets goed te maken? Geef met een

MIRRELL boeket blijk van oprechte aandacht, die niet snel

wordt vergeten. Wij verzorgen een prachtig boeket, dat uit

naam van jouw bedrijf in heel Nederland wordt bezorgd. 

Geef oprechte aandacht

Jouw branding

Deel met ons belangrijke datums vooruit, zoals jubilea en

verjaardagen van medewerkers, klanten en zakelijke

relaties. Wij ontzorgen volledig en bezorgen op de

afgesproken datums.

We bieden de mogelijkheid om bloemen te personaliseren

met de corporate branding van jouw bedrijf (papier, lint,

en/of kaartje). Eventueel samen verpakt met jullie eigen

producten. We verzorgen ook gepersonaliseerde gift cards.

Zakel i jk  versturen 
vanaf € 25,00 per boeket

NEEM CONTACT OP



Door de wereld van verse bloemen te verbinden met

data en technology, draagt MIRRELL bij aan een

duurzamere industrie. We matchen vraag en aanbod

door onze bloemen rechtstreeks in te kopen bij de

kweker, nadat een klant online heeft besteld. We

besparen daarmee onze bloemen de reis van de veiling

via de groothandel naar de bloemist, waar ze nog een

paar dagen in een emmer wachten.

Bloemen komen nooit uit voorraad, waardoor we kunnen

voorkomen dat er aan het einde van de week bloemen

onnodig worden weggegooid. En de klant krijgt precies

wat er is besteld. Omdat de bloemen zo vers zijn, staan

ze langer mooi in de vaas.

Bewuster met bloemen



“Ik ben opgegroeid in een landelijke omgeving en was

als kind veel buiten met mijn paarden in de Brabantse

natuur. Het is voor mij essentieel om dichtbij de natuur

te zijn en ik heb thuis altijd verse bloemen om me heen.

Ik geloof dat bloemen gelukkig maken en ons in

verbinding brengen met onszelf en met elkaar."

Tussen alle bedrijvigheid door is het niet altijd

gemakkelijk om aan mooie bloemen te komen.

Tegenwoordig zijn bijna alle verse artikelen online te

bestellen, maar in mooie bloemen is de keuze beperkt.

En bestel je online een boeket, dan zien de bloemen er

vaak niet uit zoals op de foto. Of ze zijn opgevuld met

veel bladgroen.

Dit was voor Merel de aanleiding om een   intuïtieve stap

te zetten en het online bloemenmerk MIRRELL op te

richten.

"Ik ben ongelooflijk trots op MIRRELL en het team

getalenteerde designers, bloemenexperts en kwekers dat

onderdeel is van onze creatieve reis."

Merel Ypenburg, founder

Ons verhaal



Interesse in onze
zakel i jke services?

E-mail

zakelijk@mirrell.nl

 

Telefoon

 085 06 08 151

 

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00

zaterdag 09:00 - 13:00

 

www.mirrell.nl
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