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■ Rijk Zwaan op nummer 1 in Hillenraad 100

■ KP Holland wint Dutch Flower Award

■ Denkt u aan uw kerstkaarten?

Beste meneer / mevrouw,

Print IT Design is trots op al haar klanten, maar in het bijzonder op hen die een belangrijke
positie innemen in de markt. Rijk Zwaan en KP Holland zijn pas beloond met vooraanstaande
prijzen en dat laten we graag aan u weten.

Rijk Zwaan op nummer 1 in Hillenraad 100
Bron: Rijk Zwaan

Vrijdag 9 oktober vond de bekendmaking van de Hillenraad 100 plaats tijdens het Hortigala in
Rotterdam. Groenteveredelaar Rijk Zwaan uit De Lier is de nieuwe nummer 1. De Hillenraad
is een overzicht van de 100 meest toonaangevende bedrijven in de glastuinbouw. Hillenraad
voorzitter Willem Vermeend roemde Rijk Zwaan onder andere om de marktgerichtheid en de
investeringen in eigen buitenlandse vestigingen en in kennis en mensen. Met Rijk Zwaan op
nummer 1 heeft de Hillenraad 100 voor het eerst een groenteveredelaar als lijstaanvoerder.
Print IT Design feliciteert Rijk Zwaan en natuurlijk al haar medewerkers met dit resultaat.
Ga zo door!

KP Holland wint Dutch Flower Award
Bron: KP Holland

Woensdag 14 oktober is op de FloraHolland Trade Fair de Dutch Flower Award uitgereikt aan
KP Holland. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest waardevolle leverancier. De jury
roemde KP onder andere om de goede samenwerking met Hamiplant in de afzet van de
Rosalina’s. De Dutch Flower Group heeft aangegeven deze nieuwe samenwerkingsafzet door
te gaan zetten tot algemeen beleid. Onze felicitaties!

Denkt u aan uw kerstkaarten?
Nog maar een maandje en dan staan de feestdagen alweer voor de deur. Zeker dit jaar kan
menig bedrijf wel een hart onder de riem gebruiken. Zorg dus dat u tijdig uw kerstwensen op
papier heeft. Print IT Design regelt het voor u.
Met vriendelijke groet,
Het Print IT Design Team
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