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Groene oplossingen
Interieurbeplanting
Wist u dat planten voor circa 15% meer productiviteit op de werkvloer 
zorgen? Versterk de uitstraling en verhoog de productiviteit van uw 
bedrijf. Met planten haalt u een dosis gezondheid in huis. U merkt het 
verschil al met één plant per persoon. Wij adviseren, ontwerpen en 
leveren u alle producten die u nodig hebt om de door u gewenste 
stijl tot leven te laten komen.

Een goed gevoel creëer je samen!
Met de groene oplossingen van ATALIAN 
en Ambius creëert u eenvoudig een 
prettige sfeer. Wij zijn ervan overtuigd 
dat iedereen zich beter voelt en beter 
presteert in een omgeving waar planten 
groeien en bloeien. Met onze groene 
diensten voegen wij kwaliteit toe 
aan iedere ruimte. Naast de reguliere 
interieurbeplanting leveren wij ook 
geurbeleving, kerstdecoraties, groene 
wanden, verse bloemen en fruit.

Collega’s, klanten en bezoekers 
ervaren onmiddellijk een positieve 
sfeer. Zij bevinden zich in een ruimte die 
tegelijkertijd inspireert en rust geeft. Wij 
adviseren, ontwerpen én leveren u alle 
producten die u nodig hebt om de door 
u gewenste stijl tot leven te laten komen. 

Kerstdecoraties
Kerst is bij uitstek een periode waarin sfeer en beleving extra aandacht 
verdienen. Kerst is voor veel mensen een drukke periode. Onze service 
kan u uitkomst bieden. U haalt gezelligheid in huis, geniet een aantal 
weken onbekommerd van de pracht en praal en heeft na de feestdagen 
snel uw  vertrouwde opgeruimde kantooromgeving weer terug. Wij 
regelen alles! Wij wensen u vast ontspannen feestdagen.

Fruit
Het gezonde tussendoortje voor op kantoor. U wilt graag fitte en vitale 
collega’s. Een dagelijkse dosis vitaminen bevordert de weerstand van 
uw medewerkers. Met de healthsnacks ondersteunt u dus simpel het 
vitaliteitsbeleid van uw organisatie. Als goede werkgever geeft u met vers 
fruit blijk van uw betrokkenheid bij uw medewerkers. Fruit eten bevordert 
bovendien de productiviteit en verlaagt het ziekteverzuim.
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Groene oplossingen
Groene wanden
Levende groene muren: de natuurlijke oplossing voor binnen en buiten. 
Creëer met de verticale tuinen van Ambius levende groene kunstwerken 
in elke omgeving. De verticale tuinen is dé oplossing als u: een 
natuurlijke scheiding van ruimtes wilt, een groene eyecatcher die meteen 
sfeerverhogend werkt, snel een natuurlijke upgrade wilt van saaie muren 
en krappe ruimtes en uw groene en duurzame imago wilt onderstrepen.

Kwaliteit, veiligheid en service 
staan voorop
De medewerkers hebben hebben 
een passie om een uitstekende 
service te bieden. De opgeleide en 
gecertificeerde servicemedewerkers 
zorgen ervoor dat de beplanting er 
perfect uitziet en in goede conditie 
blijft. De kwaliteit en veiligheid van 
de producten en dienstenverlening 
staat voorop. 

Voor meer informatie en/of 
offerte-aanvragen kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon 
van ATALIAN of via 
info@atalianworld.nl

Bloemen
Iedereen wordt blij van bloemen. Bezoekers voelen zich extra 
welkom als de vazen gevuld zijn met prachtige kleurige bloemen. 
Medewerkers ervaren waardering op hun verjaardag of jubileum. Er 
is een ruimte  keuze in bloemen en ook een mogelijkheid voor een 
bloemenabonnement eventueel met zijden bloemen. Zo bent u altijd 
verzekerd van een prachtige bloemen.

Geurbeleving
Versgebakken brood of versgemalen koffie, het  brengt ons meteen 
in een aangename gemoedstoestand. Onze geuren zorgen voor een 
warm welkom.Aantrekkelijke geuren stimuleren een goed en veilig 
gevoel. Zij creëren een onvergetelijke (merk)ervaring. Zorg er met Ambius 
geurbeleving voor dat uw gasten langer blijven en vaker terugkomen.
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