Wyjątkowość naszej firmy tworzą wyjątkowi ludzie

JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ
Z PONAD 25-LETNIM DOŚWIADCZENIEM

W ciągu ponad 25 lat udało nam się stworzyć prężnie działająca firmę na rynku polskim i zagranicznym. Tysiące sprzedanych
produktów to tysiące odmienionych przestrzeni miejskich. Jednak to dopiero początek.

Bogusław Albinowski

Właściciel i Dyrektor generalny

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ
DAWNO,
DAWNO TEMU…
Wszystkie dobre historie zaczynają się podobnie, a każda
z nich jest chętnie kontynuowana przez kolejne pokolenia.
Dopisz swój fragment!

1994 - START
Kiedy wszyscy jeszcze noszą kreszowe dresy
i słuchają Spice Girls, my właśnie snujemy plany podbicia
świata. Początek działalności i powstanie biura w Gubinie
przypada na końcówkę lat 90. Naszą główną misją
jest wprowadzenie natury do polskich miast. Ten sam cel
przyświeca nam nieustannie.

2004 - DO TRZECH ODLICZ
101 to szczególna liczba. W czerwcu tego roku
wraz z dwuosobowym zespołem przekroczyliśmy pułap
100 sprzedanych produktów. A to wciąż dopiero początek…

2008 - TYSIĄC DOBRYCH ZMIAN
Intensywny rozwój marki i stale rosnące grono Klientów
wpływa na decyzję o rozszerzeniu działu produkcji i otwarciu
magazynu głównego w Brodach. Do tej pory sprzedaliśmy
już 1001 produktów. To 1001 dobrych zmian. Dowody?
Zdobyliśmy Zielony Laur podczas Międzynarodowej Wystawy
„Zieleń to Życie” oraz Złoty Medal dla najlepszego produktu
na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

HELLO WORLD…
Profesjonalni w każdym calu Niemcy, szaleni Włosi, stylowi
Francuzi, radośni Holendrzy, a do tego my, Polacy z ułańską
fantazją. W każdym innym miejscu byłby to mix wybuchowy,
jednak na nas ta wielobarwność działa inspirująco.
W różnorodności siła!

2012 – CZAS NA BROWAR!

2014 - WSPÓLNY SUKCES

Zmiany, zmiany, zmiany – to slogan roku 2012. Filia rozrasta się,
przenosimy się do historycznych wnętrz starego
zielonogórskiego browaru przy ul. Kożuchowskiej. Stawiamy na
rozwój, dlatego stale powiększamy gamę produktów.

5001… już ponad 70% polskich Miast skorzystało z oferowanych
przez nas rozwiązań. Nasze produkty na stałe wpisały się
w krajobraz Polski i Europy. Jesteśmy dumni z ludzi, którzy
wspólnie z nami zapracowali na ten sukces!

2011 – SKY IS THE LIMIT!
Dynamiczni i nieszablonowi – tacy ludzie tworzą zielonogórski
oddział firmy. To tutaj lokujemy kreatywne serce firmy, czyli
dział marketingu. Powstaje społeczność Inspirowanych Naturą.
W tym okresie decydujemy się również na otwarcie
niemieckiego oddziału firmy.

2015 – FOCUS NA TARGET
W jedności siła! Mając tego świadomość, łączymy firmę
pod jednym adresem. Od tego momentu w pofabrycznych
wnętrzach Polskiej Wełny skupiamy wszystkie oddziały
Terra Group. Tym samym serce Zielonej Góry staje się też
sercem firmy.

2011 – CIAO & GOEDENDAG!
Portfolio naszych produktów wzbogaca się o oryginalne
produkty prosto ze słonecznej Italii - pośród zagranicznych
partnerów witamy włoskie marki TeraPlast i Slide. Odkrywamy
także ekologiczną stronę designu: hello Elho!

2010 - مكيلع مالسلا
Nasze produkty trafiają do coraz odleglejszych zakątków świata
– wygraliśmy m.in. kontrakt w marokańskiej Casablance.

2009 - BONJOUR
W gronie naszych zagranicznych partnerów witamy francuską
markę Atech – cenionego producenta małej architektury
miejskiej. Od tego momentu jesteśmy jej wyłącznym
dystrybutorem na terenie Polski.

2017 - IDZIE NOWE
Nowe rynki, nowi Klienci, a w planach… jeszcze więcej! Z roku
na rok rozwijamy się coraz bardziej, a pośród pracowników
przybywa nowych twarzy. Co przyniesie przyszłość? Chcemy,
by okręt Terra Group pozostał na pomyślnym kursie, podbijając
kolejne oceany… i do tego właśnie dążymy!

2020 - JAMA HEART, JAMA SOUL
…w 2020 rok weszliśmy śpiewająco. Nie lubimy stać w miejscu,
dlatego stawiamy na ciągłe zmiany – nucąc pod nosem znaną
melodię pewnego niemieckiego duetu, spakowaliśmy nasze
biurko i wyruszyliśmy na wyprawę do Jamy. Tak właśnie nazywa
się nowa siedziba Terra Group. Pewne rzeczy się jednak nie
zmieniają – poranna kawa zawsze w doborowym towarzystwie,
a głód sukcesu jednakowo duży!
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W TROSCE
O KLIENTA
• Tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości
• Troszczymy się o utrzymanie pozytywnych relacji z Klientami
• Wysyłamy tysiące e-maili do Klientów na całym świecie
• Dbamy o dotrzymanie ustalonych terminów
• Odpowiedzialnie podchodzimy do powierzonych nam zadań

MIERZYMY WYSOKO
ODNOSIMY SUKCESY
• Jesteśmy liderem w swoim segmencie rynku
• Oferujemy produkty światowych i europejskich marek
• Działamy na całym świecie
• Współpracujemy z firmami ogrodniczymi, architektami,
branżą HoReCa i administracją publiczną
• Mamy tysiące zadowolonych Klientów

...NAS WYRÓŻNIA!
JAKOŚĆ
GODNA ZAUFANIA
• Mamy ponad 25 lat doświadczenia w kształtowaniu przestrzeni miejskich
• Tworzymy bezpieczne produkty z długoletnią gwarancją
• Dbamy o środowisko – popieramy recykling
• Dostarczamy to, do czego się zobowiązaliśmy
• Przestrzegamy kryteriów funkcjonalności, estetyki i designu
• Grono wyspecjalizowanych ekspertów stale nadzoruje proces produkcji

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NASZĄ SIŁĄ
• Każdego roku odnotowujemy wzrost sprzedaży
• Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników
• Zmieniamy się w zależności od potrzeb rynku
• Stale odkrywamy nowe drogi rozwoju

Think t!
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MARKALOREMIPSUM
WŁASNE MARKI

PARTNERZY
ZAGRANICZNI
I ICH MARKI

KASKADOWE KONSTRUKCJE
KWIETNIKOWE

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe. Cechą wyróżniającą te produkty jest innowacyjny, chroniony prawem patentowym system pierścieni,
z których zbudowana jest konstrukcja. To rozwiązanie sprawia, że materiał roślinny ma idealne warunki do rozwoju. Dodatkowo dzięki piętrowości konstrukcja tworzy zwarty, kwiatowy efekt wizualny.

www.wiezekwiatowe.pl

NUNO’NI

Młoda, dynamicznie rozwijająca się marka o polskim rodowodzie. Portfolio firmy wypełniają niespotykane, modułowe rozwiązania, funkcjonalne meble miejskie, niebanalne oświetlenie i designerskie elementy wyposażenia wnętrz. To marka pełna świeżych pomysłów, która chce
zmieniać przestrzeń. Zabawa z zastałą forma, igranie z konwenansami i tworzenie zawsze w najlepszym stylu - to cechy rozpoznawcze nuno’ni.

www.nunoni.pl

TERRAFORM

Jedyna w Polsce tak bogata kolekcja dużych donic. Mnogość materiałów, kolorów i form sprawi, że każdą przestrzeń można odmienić
w kreatywny sposób. Dzięki nim zarówno otwarte place miejskie, jak i wnętrza budynków zyskają nowoczesny styl i charakter.

www.terraform.pl

TERRA CITY

Kolekcja mebli miejskich cechująca się najwyższą jakością wykonania, estetyką, oryginalną formą i solidnością. To modułowe elementy, które
dopasowują się do potrzeb konkretnej przestrzeni, a jednocześnie pozwalają na łatwe i szybkie wprowadzenie do niej naturalnych akcentów.
Możliwość swobodnego komponowania składników kolekcji, ich bogata gama kolorystyczna oraz wytrzymałość na wszelkie niegodności są
najważniejszymi wyróżnikami kolekcji.

www.terracity.pl

TERRA HYDROGEL

Hydrogel to odżywka doglebowa znacznie powiększająca pojemność wodną gleby. To również nowoczesne, ekologiczne, nietoksyczne dodatki doglebowe. Magazynują wodę i umożliwiają roślinom jej stopniowe pobieranie w odpowiedniej ilości i czasie. Produkty te są niezbędne
w profesjonalnej gospodarce leśnej, szkółkarskiej oraz ogrodniczej. Przydatne również do zastosowań domowych.

www.hydrogel.pl

TERRAWALL

TerraWall to ściana z żywych roślin, która wyznacza zupełnie nowe standardy w projektowaniu i eksponowaniu zieleni w przestrzeni publicznej. Może być fasadą nieruchomości, wyjątkową ścianką stoiska targowego, kwitnącym ekranem akustycznym. Sprawdzi się też jako niebanalna, żywa dekoracja ścian i pomieszczeń. Aranżacja jest tylko kwestią pomysłów.

www.terrawall.pl

TERRA CHRISTMAS

To kolekcja świątecznych dekoracji, które umożliwiają sprawne i efektowne zagospodarowanie przestrzeni miejskich w okresie zimowym.
Tworzą niecodzienny klimat, przywołują radosne wspomnienia.

www.terrachristmas.pl

TERRA EASTER

Terra Ozdoby Wielkanocne to bogata kolekcja funkcjonalnych ozdób świątecznych dla miast oraz do zastosowań prywatnych. To najwyższej jakości dekoracje ażurowe oraz tradycyjne, a także designerskie podświetlane dodatki do zamkniętych, jak i otwartych przestrzeni. Są
idealnym dopełnieniem wielkanocnej aranżacji, a także ciekawym pomysłem na wyposażenie wnętrz również poza sezonem świątecznym.
Niekończący się zakres zastosowań, atrakcyjne formy, niepowtarzalna gra świateł to gwarancja ciekawego efektu wizualnego dla każdej
przestrzeni i na każdą okazję.

www.terraeaster.com

MAKEITHOME.PL

W makeithome.pl znajdziesz nie tylko dodatki do domu, biura czy baru. Jeśli kochasz ogród i wszystko, co z nim związane, ten sklep to idealne
miejsce dla Ciebie. Dodatkowo, jeśli jesteś posiadaczem niewielkiego ogrodu, albo nie masz go wcale – bez obaw! Z myślą o Tobie przygotowaliśmy ofertę donic, doniczek i miniszklarni, które świetnie sprawdzą się na niewielkich przestrzeniach, jak balkon, taras, a nawet parapet.

www.makeithome.pl

PARTNERZY HANDLOWI

Portfolio naszych produktów
wzbogacają kreatywni partnerzy
ze słonecznej Italii, świetni architekci z Francji i ekologiczni designerzy z Holandii. Nie stawiamy
sobie żadnych granic!

Julita Sobczyk
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
+48 695 066 666
julita.sobczyk@terra-pl.eu

ATECH

Francuski producent kwietników, skrzynek i mis kwiatowych z systemem podwójnego dna, będący europejskim liderem w tym segmencie
rynku. Produkty te stanowią doskonałe narzędzia architektoniczne, podnoszą poziom wygody w tworzeniu miejskich dekoracji kwiatowych.
To także znakomity sposób na poprawę wizerunku miasta.

www.atech-sas.com

TERAPLAST

Produkty włoskiej marki TeraPlast, które funkcjonują na rynku od niemal 40 lat, docenia wielu zagranicznych klientów. Obecnie są dostępne także na polskim rynku. Marka wyróżnia się wytrzymałością produktów, innowacyjnością i konkurencyjnymi cenami. Firma jest w stanie
stworzyć różne produkty o dowolnych kolorach i wymiarach.

www.teraplast.com

ELHO

Jeden z czołowych europejskich producentów polietylenowych donic. Już od ponad 45 lat te projektowane i produkowane w Holandii produkty cieszą oko konsumentów na całym świecie. Priorytetem firmy jest tworzenie elementów dekoracyjnych, które swoim kolorem i kształtem
sprawią radość ich odbiorcom. Jednocześnie w procesie produkcyjnym używa się wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu. Duża
część energii wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych.

www.elho.com

MASSON

Niemiecki producent dekoracji z fiberglassu – wysokiej jakości elementów do aranżowania otwartych i zamkniętych przestrzeni publicznych
w okresie świąt Bożego Narodzenia i nie tylko. Propozycje marki Masson wchodzą w skład kolekcji TerraChristmas.

www.masson.de

JESTEŚMY BLISKO!
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JESTEŚMY
PROFESJONALISTAMI
1200
zadowolonych
Klientów

Terra Group jest jednym z liderów
rynku architektury miejskiej.
Każdego roku odnotowujemy wzrost sprzedaży.

OBSŁUGA KLIENTA
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Przeprowadzamy średnio 145 rozmów
z naszymi Klientami każdego dnia.
4 osoby odpowiadają na telefony polskich
Klientów i codziennie są do ich dyspozycji.
6 osób odpowiada codziennie na telefony
zagranicznych Klientów.
Skontaktuj się z nami!
+48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

Nasze Grupy Docelowe

WYSOKO MIERZYMY. AKTYWNIE DZIAŁAMY

10%

Klientów docelowych
Centra ogrodnicze,
Kwiaciarnie

70%

Sektor Publiczny
Urzędny
Instytucje

20%

Jako producent, a także
dystrybutor
wysokiej jakości produktów
naszych partnerów,
oferujemy całe
spektrum aranżacji
w zakresie
małej architektury

Sektor prywatny
Restauracje
hotele, spa,
puby, kluby

we think green!

NOWOCZESNY SOFTWARE
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY SYSTEM W POLSCE
6000 hoteli i SPA

w naszej bazie kontaktów
Docieramy do
700 firm w branży ogrodniczej

ER

P

Customer Relationship Management (CRM)
System magazynowy zarządzanie sprzedażą
zarządzanie płatnościami

Jesteśmy w kontakcie
z 600 architektami i designerami

SYSTEM ERP

Nasze promocje docierają do

2200 podmiotów
z sektora publicznego

W 2017

WYDRUKOWALIŚMY
150 000 ULOTEK
i KATALOGÓW

WYSYŁAMY
6.000 E-MAILI
MIESIĘCZNIE
DO KLIENTÓW
NA CAŁYM
ŚWIECIE.

WSPÓŁPRACUJEMY
Z MAGAZYNAMI
I CZASOPISMAMI.

12 000
ZDJĘĆ

ROCZNIE!

TWORZYMY:
PROJEKTY INTERNETOWE,
ROZWIĄZANIA GRAFICZNE
DRUKUJEMY:
KATALOGI, ULOTKI
I FOLDERY
WYSYŁAMY:
E-MAILE I NEWSLETTERY

PUBLIKUJEMY:
POSTY NA BLOGACH
I INFORMACJE PRASOWE
ROBIMY ZDJĘCIA:
PRODUKTÓW I KOMPOZYCJI

TWORZYMY
WSZYSTKO
OD POCZĄTKU
DO KOŃCA!

PL + DE
POLSKA
I
NIEMIECKA
WERSJA

PL + DE
POLISH
AND
GERMAN
VERSION

MARKETING
W LICZBACH

inspirowani green
natura.pl spired.de

1 COPYWRITER
3 PROGRAMISTÓW
3 GRAFIKÓW
1 FOTOGRAF/FILMOWIEC
1000

SAMI TWORZYMY

ZMIENIAMY

2.000
ludzi odwiedza
stronę
Terra Group
w skali
miesiąca

SĄ
MOBILNE

PROWADZIMY

25
WYJĄTKOWYCH
STRON
INTERNETOWYCH

IT:

3 OSOBY
6 MONITORÓW
2 KWIATKI

JESTEŚMY W INTERNECIE!

Obecnie prowadzimy trzy blogi i osiem profili w serwisie Facebook. Na YouTube znajdziesz nasze filmy, Instagram jest pełen naszych zdjęć, a Twitter rozbrzmiewa codziennymi „ćwierkaniami” marek z portfolio Terra Group... Ato wszystko w dwóch językach!
Kliknij i dołącz do naszych społeczności.

Czym są Miejskie Historie?

To cykl promujący polskie miasta, prezentujący piękne krajobrazy
i niepowtarzalne miejsca…

28 Miejskich Historii opowiedzieliśmy, promując ideę zazieleniania polskich miast… i ciągle chcemy więcej! Miejskie Historie nie są zbiorem
suchych faktów – to opowieści burmistrzów, urzędników i wszystkich mieszkańców, którzy dbają, aby przestrzeń publiczna była coraz piękniejsza każdego dnia.

SPRAWDŹ
ZANIM KUPISZ!
WIZUALIZACJE

Wiemy, jak trudnym zadaniem jest przygotowanie arażancji przestrzeni publicznej, która zachwyci i wzbudzi zainteresowanie. Chcemy ułatwić Ci pracę, promując stworzenie bezpłatnej wizualizacji
wybranych miejsc.
Wygląd ma znaczenie. Stworzymy bezpłatną wizualizację miejsca według Twoich wytycznych,
pomożemy przy
kompleksowej usłudze!

Paulina Buczyńska
Graphic Designer
paulina.buczynska@terra-pl.eu
+48 669 200 020

Na adres wizualizacje@terra-pl.eu wyślij zdjęcia miejsc do przemiany. Zasugerujemy optymalne rozwiązania.

MATERIAŁY

Każdy produkt w naszej ofercie ma swoją kartę techniczną oraz
instrukcję obsługi. Karta techniczna to zbiór najistotniejszych informacji - wymiary, waga, kolory, akcesoria, kody, sposób pielęgnacji
oraz metoda produkcji. Skontaktuj sie ze mną, a chętnie przekażę Ci
to, czego szukasz.

BIBLIOTEKA

Nieodpłatny zbiór niezbędnych do pracy materiałów (zdjęć, katalogów, kart technicznych, cenników itp.) wszyskich marek prowadzonych przez Terra Group. Biblioteka jest uakutalniana na bieżąco
- dział marketingu dba o to, by pod linkiem kryły się tylko najnowsze
materiały.

Bibliotekę znajdziesz pod adresem:
www.biblioteka.terra-pl.eu

Robimy darmowe wizualizacje!
PRZED

PO

Masz nietypowy pomysł na aranżację swojej przestrzeni, ale nie wiesz, jak go zrealizować? Zgłoś się do nas, a wspólnie tchniemy w niego
życie. Dzięki naszemu doświadczeniu, doskonale wiemy, jak postępować w takich sytuacjach, aby osiągnąć sukces. Wspólnie stworzymy niepowtarzalny plan zagospodarowania Twojego otoczenia

Chętnie pomożemy
zorganizować Twoją
przestrzeń.
Skontaktuj się
z nami!

Katarzyna Pawczyk

Agnieszka Piotrowska Julita Sobczyk
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
+48 667 107 777
agnieszka.piotrowska@terra-pl.eu

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
+48 695 066 666
julita.sobczyk@terra-pl.eu

Weronika Filipek

Monika Zalewska

Bogusława Wojtaszek Katarzyna Bąba

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
+48 605 065 555
katarzyna.pawczyk@terra-pl.eu

Key Account Specialist
+48 68 455 62 69
weronika.filipek@terra-de.eu

Key Account Specialist
+48 68 455 62 69
monika.zalewska@terra-de.eu

Key Account Specialist
+48 68 455 62 69
boguslawa.wojtaszek@terra-de.eu

Key Account Specialist
+48 68 455 62 69
katarzyna.baba@terra-uk.eu

Piotr Skubiszewski
Key Account Specialist
+48 68 455 62 69
piotr.skubiszewski@terra-uk.eu

Lubor Viest

Doradca Klienta czeskojęzycznego
i słowackojęzycznego
CZ +420 722 083 427
SK +421 950 228 763
lubor.viest@terra-cz.eu

