
WORKSHOPS
 

Aanbod Floreer 2021-2022

DROOGBLOEMEN

droogbloemen Hoepel
droogbloemen STolp

Boeket & schikken
droogtechnieken

 

LOCATIE

als workshop organisator kies je zelf waar de

workshop doorgaat.

Reken een kost van €0,35/km vanaf 15 km rond de Pinte

 

Groepen vanaf 6 personen

VERSE BLOEMEN

Boeket
Vazen vullen

bloemenkroon
tafelstuk schikken

' SPECIALLEKE'

Blije bloemen bar
Zet je met het bedrijf in voor jouw buurt 

kan ook 
online!
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droogbloemen Hoepel €55 / 2u
 

hoepel van 35cm diameter incl. lint ter afwerking

droogbloemen in kleuren roze, wit of geel (op voorhand te bepalen)

binddraad

 

droogbloemen STolp €50 / 2u
 

Mooie stolp hoogte 21cm diameter 10 cm

droogbloemen om stolp te vullen

sneldrogende klei

 

Boeket & schikken €70 / 2u
 

Mooie selectie bloemen waarmee een boeket en bloemstuk gemaakt 

kunnen worden. 

Vaasje + potje + materialen voor de techniek

 

droogtechnieken €65 / 2u
 

Je krijgt jouw eigen bloemenpers, 

selectie reeds gedroogde bloemen, & kader

uitleg welke bloemen je op welke manier kan drogen 

(3 soorten technieken worden toegelicht)

10 bloemen om techniek te proberen

 

DROOGBLOEMEN WORKSHOPS

Bij elke workshop is een taartje en een drankje inbegrepen voor
de deelnemers. Ook alle materialen die nodig zijn om de

workshop te kunnen volbrengen zijn inbegrepen in de prijs. 
Heb je een voorstel dat niet in de lijst hieronder staat, stuur me

een bericht en we bekijken samen de opties!
Liever een online meeting van maken? Dat kan!
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VERSE BLOEMEN WORKSHOPS

Bij elke workshop is een taartje en een drankje inbegrepen voor
de deelnemers. Ook alle materialen die nodig zijn om de

workshop te kunnen volbrengen zijn inbegrepen in de prijs. 
Heb je een voorstel dat niet in de lijst hieronder staat, stuur me

een bericht en we bekijken samen de opties!

Vers boeket €65/ 2u
 

Mooie selectie bloemen om uit te kiezen

informatie basisprincipes bij het kiezen van bloemen en binden

hoe Zorgen voor je boeket 

Fotomoment

 

Vazen vullen €55 / 1,5u
 

Techniek uittesten op eigen vazen 1:1 

een mooie korting op aankoop van hulpstukken

selectie bloemen om mee te werken 

OPM: op voorhand foto doorgeven van meegebrachte vazen 

 

Bloemenkroon €35 / 2u 
 

Mooie selectie bloemen 

Benodigdheden voor het maken van het kroontje

Fotomoment 

 

Bloemstuk tafeldeco foamfree €80 / 2u
 

Mooie compote en benodigdheden om 

zonder oasis te werken

Selectie bloemen om mee te werken 

Fotomoment 
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MEER INFO OF JOUW WORKSHOP
INPLANNEN?

Mail:. info@floreer.be
tel: 0472/47.14.47

website: www.floreer.be/workshops
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Bloemen zijn altijd 
een goed idee

 


