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Nieuwe logo onthuld
Met dit nieuwe, frisse en heldere beeldmerk
werd de fusie van de drie familiebedrijven nog
eens stevig bekrachtigd op 16 maart jl.

Monogram
Naast het officiële logo zal in de Branding,
Marketing en Communications actief gebruik
gemaakt gaan worden van een krachtig
herkenbaar Plantise monogram.
Het geschikte moment daarvoor was de
feestelijke viering ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van plantenkwekerij
Leo Ammerlaan.
Men sloot zo een mooie periode als individueel
familiebedrijf af en is nu met hernieuwde
energie en als fusiepartner bezig met het
volgende hoofdstuk.

Het is een stilistisch uitgewerkte P met
groenteplant. Deze komt in de 2 belangrijkste
huisstijlkleuren beschikbaar.

Website online
Met de introductie van het logo is tegelijk ook
de eerste versie van de website online
zichtbaar via: www.plantise.com.
Ook is via deze website de Plantise facebook
pagina bereikbaar voor actueel nieuws.

World Horti Center
Plantise heeft een fraaie stand en
ontmoetingsplek in gebruik genomen in het
splinternieuwe World Horti Center in Naaldwijk.
Het is een internationale ontmoetingsplaats voor
iedereen die op overzichtelijke wijze alles wil
weten over opkweken en de befaamde
Nederlandse horticultuur. Inclusief
researchfaciliteiten, conferentiezaal, opleidingscentrum en met veel bedrijven uit de sector.
Een uniek initiatief op 7 maart jl. officieel
geopend door HKH Koningin Maxima.

Member of...
De komende 3 jaar laten alle 3 partners graag
zien dat ze onderdeel zijn van Plantise, voordat
de eigen namen en merken verdwijnen, medio
2021.
Deze labels benadrukken het lidmaatschap van
Plantise en u ziet ze terug op diverse uitingen
zoals bijvoorbeeld op ieders website.

50 jaar jong
Tegelijk met de onthulling van het nieuwe
Plantise logo vierde partner Leo Ammerlaan
het 50e bestaansjaar.
De kwekerij werd opgericht in 1968 door Leo die
ook zelf zeer genoot van de feestelijkheden en
hartelijk werd gefeliciteerd door onder andere
zijn 2 kinderen John en Ilone die nu de dagelijkse
leiding in handen hebben.
Het werden feestelijke dagen voor zowel alle
plantise medewerkers als de zakelijke relaties.

Eerste advertentie
Een andere, nieuwe uiting vanuit de Plantise
organisatie is deze eerste advertentie, in een
klantmagazine. Het profiel begint zichtbaar te
worden!

Gastspreker was de bekende ex schaatser Ben
van der Burg, die na het winnen van diverse
gouden, zilveren en bronzen medailles eind jaren
’80, nu een geliefd spreker is over digitale
innovaties en vernieuwing.
Hij prikkelde op zijn eigen charmante en
humoristische wijze de toehoorders met rake
observaties en praktijkvoorbeelden.
Zijn oproep om alert te blijven, ook ‘lekker gek’ te
durven denken samen, breed te blijven kijken en
ruimte te geven voor de anders-denkers, viel in
vruchtbare aarde.

Reageren?
Vragen en constructieve opmerkingen kunt u sturen naar Ilone Ammerlaan, Tel: +31 (0) 521 7411.
E-mail: ilone@leoammerlaan.nl of Jos Stoit, Tel: + 31 (0)10 503 30 30. E-mail: j.stoit@vanderlugt.com

