Noviflora is ook de komende twee jaar weer de hoofdsponsor van het Noviflora Tennispark in
’s-Gravenzande. Tijdens de huisbeurs ondertekenden de directie van Noviflora, Hendrico de
Brabander en Xander van Reisen samen met Wilbert Litjens en Arjan van der Meer het nieuwe
sponsorcontract. Al 10 jaar is Noviflora hoofdsponsor van LTC ’s-Gravenzande.
Heart for PLANTS
Noviflora is een belangrijke speler in de export van kamerplanten en tuinplanten. De afgelopen jaren
heeft het familiebedrijf zich flink ontwikkeld. Met een betrokken en ambitieus team van 140
medewerkers is er een forse omzetgroei in Noord-, Centraal en Oost-Europa gerealiseerd.
Noviflora heeft bijna 40 jaar ervaring en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste internationale
leveranciers van planten in het hogere kwaliteitssegment. De locatie van ons bedrijf op Trade Parc
Westland midden in het productiegebied, biedt onze klanten de zekerheid van een betrouwbare en
snelle levering van verse producten. Tot de Noviflora Groep behoren ook dochterondernemingen in
Zweden en Zwitserland, een kantoorbeplantingsbedrijf en sinds dit jaar de plantencash & carry
PlantPoint. Het succes van het familiebedrijf ligt in de duidelijke visie en strategie welke stevig is
verankerd in de organisatie waaraan betrokken, ambitieuze en goed gekwalificeerde medewerkers
dagelijks vol energie uitvoering geven. We willen het beste uit onze zakelijke relaties halen waarbij de
klant altijd centraal staat. Vanuit een passie voor planten én klanten. Die passie zit in ons gehele
bedrijf. Met “heart for..” illustreren wij onze betrokkenheid en liefde voor het vak.
Heart for SPORTS
Noviflora vindt het belangrijk om, als succesvolle organisatie, naast zakelijke ambities ook
betrokkenen te zijn bij maatschappelijke activiteiten en initiatieven. Wij zijn er van overtuigd dat een
sterke samenleving maakt dat het hier beter wonen en werken is. Daar moet iedereen zijn
verantwoordelijkheid in nemen. Wij zetten ons daar dus ook bewust voor in. Een sterk
verenigingsleven hoort daar bij. Daarom koppelt Noviflora haar naam aan een actieve vereniging met
ambitie, zoals LTC ’s-Gravenzande, waar hoog niveau en teamspirit centraal staat.
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