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PRESS RELEASE 

 
 

Interflora Denemarken lanceert exclusieve samenwerking met Verdel 
Verdel’s verse bloemen worden nu naar 430 bloemisten in Denemarken geëxporteerd  

 
 

Honselersdijk, 21 september 2016 – Het Nederlandse bloemenexportbedrijf 
Verdel en Interflora Denemarken lanceren een exclusieve samenwerking. 

Bloemisten van Interflora Denemarken doorlopen in september een testperiode 
om zeker te zijn van een vlotte en succesvolle uitvoering voor de lancering van 

de samenwerking in oktober. Interflora’s doel voor de komende jaren is om de 

consument een “WOW experience” te geven in de winkels en in de webshop. 
Een partner die helpt om dit doel te bereiken is gevonden in Verdel door het 

leveren van de meest verse bloemen.   
 

Verdel is blij dat door de samenwerking met Interflora Denemarken haar 
bloemen nu door heel Denemarken verkrijgbaar zijn. Verdel werkt al samen 

met individuele bloemisten in delen van Denemarken en met high-end retailers 
in andere Scandinavische landen zoals Finland en Zweden. Nu is Verdel er 

klaar voor gegarandeerd verse bloemen te bezorgen in álle Deense vazen en 
vensterbanken. Gitte Andersen, inkoopmanager van Interflora Denemarken, 

legt uit dat er gekozen is voor Verdel omdat de visies van Interflora en Verdel 
hand in hand gaan: “Wij willen onze klanten de meest verse bloemen 

verkopen. Doordat bij Verdel de bloemen via de kortste weg van de kweker 
direct naar onze bloemist-leden gaan, is versheid gegarandeerd!”  

 

Zo’n 430 Deense bloemisten zijn onderdeel van het Interflora Denemarken 
bloemen bezorg netwerk. Hiermee is Interflora marktleider in Denemarken. 

Bas Verdel, financieel directeur van Verdel, legt uit dat de bloemisten van 
Interflora de beste bloemisten van Denemarken zijn die écht in Verdel’s vers 

concept geloven. “Interflora is een moderne, toekomstbestendige organisatie 
dat zichzelf onderscheid door een vooruitstrevende aanpak. Verdel onderscheid 

zichzelf door een korte supply chain. Samen zijn Interflora en Verdel een 
perfecte match!”    

 
Over Verdel 

Verdel is een familiebedrijf met meer dan 45 jaar ervaring in de bloemen- en 
plantenbranche. Inmiddels werken er dagelijks ruim 250 medewerkers in 

Nederland en in de rest van Europa aan het uitvoeren van Verdel’s missies: 
onmisbaar zijn voor haar partners in het helpen geld te verdienen, de 

verantwoordelijkheid nemen voor de tevredenheid van de consument en, 
boven alles, “partners in flourishing business” zijn.  



 

Verdel levert een “one stop shop experience” door naast bloemen ook 

boeketten, planten, arrangementen en hardwaren naar high-end supermarkten 
en bloemisten in 15 verschillende landen te leveren. Daarnaast heeft Verdel 

ook een eigen keten van bloemenwinkels in Duitsland. Verdel is een vaste 
partner op het gebied van productinnovaties, assortiments- en category 

management, winkelconcepten en marketingvraagstukken van kleine en grote 
retailers door heel Europa. Onder Verdel’s Naturals green & gifts introduceerde 

de organisatie enkele jaren geleden een vernieuwend retailconcept. 
 

Over Interflora Denemarken 
De 430 bloemisten van Interflora Denemarken zijn verspreid over het hele land 

en leveren niet alleen bloemcadeau’s in Denemarken, maar ook in de rest van 
de wereld. Het idee om een bloemen bezorg systeem op te zetten kwam al 

naar Denemarken in 1925. Naast bloemen bezorgt Interflora ook vele andere 
cadeaus voor speciale gelegenheden, zoals bloemen, chocolade, wijn en 

teddyberen. Interflora’s doel is dat de klant voelt dat Interflora synoniem is 

aan authentieke bloemsierkunst. Hierdoor zijn de standaarden hoog. Niet 
alleen als het op verse bloemen van de hoogste kwaliteit aankomt, maar ook 

op de creatieve manier, hoe de bloemen zijn samengebonden.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bas Verdel 

Financieel directeur 
Tel: +31 174 79 2000 / +31 6 29315901 

basverdel@verdel.eu 
www.verdel.eu  
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