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Firma świadczy kompleksowe usługi florystyczne na zamówienie oraz usługi projektowania i zakładania
terenów zielonych oraz ogrodów. Dodatkowo w ofercie firmy znajdują się usługi sprzątania i dekorowania grobów.
Szczegółowa oferta firmy obejmuje:
florystykę ślubną, w tym: wiązanki ślubne,
butonierki i biżuterię kwiatową, dekorację
sal weselnych, dekorację samochodu, dekorację kościołów, kosze kwiatowe w podziękowaniu dla rodziców;
• florystykę okolicznościową: dekoracje kościołów na komunię, bierzmowania, chrzciny stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne,
upominki walentynkowe, bukiety i kosze
na zamówienie, okolicznościowe dekoracje
sklepów, galerii, salonów;
• florystykę żałobną: wieńce , wiązanki, dekorację trumny, sprzątanie grobów na zlecenie;
• aranżację, projektowanie i zakładanie terenów zielonych oraz ogrodów dla wspólnot
mieszkaniowych, firm i osób prywatnych.
•

cjalisty w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie gwarantuje również znakomite przygotowanie
praktyczne przy aranżacji i zakładaniu terenów
zielonych i ogrodów.
Działalność została rozpoczęta 1 czerwca 2010 r.
Motywem założenia firmy była chęć samorealizacji
oraz szansa na ciekawą pracę dającą możliwości
większego, niż w przypadku pracy najemnej, rozwoju zawodowego. Ponadto, z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy pojawiła się chęć
zapewnienia osobistej stabilizacji finansowej. Wybór branży wynikał z wieloletnich zainteresowań
florystyką i ogrodnictwem, wspieranych właściwym
wykształceniem, ale także tradycjami rodzinnymi.

Właścicielka posiada wykształcenie, które
jest w pełni spójne z prowadzoną działalnością.
Ukończyła Technikum Ochrony Roślin w Leśnej
Podlaskiej, Technikum Rolnicze w Kijanach oraz
studia wyższe na kierunku Ogrodnictwo w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Firma pozyskała już stałych klientów. Jednym
z pierwszych była Akademia Medyczna, która
zleciła wykonanie dekoracji kwiatowych na sympozjum naukowe. Ważnymi klientami przedsiębiorstwa są także wspólnoty mieszkaniowe, na
rzecz których świadczone są kompleksowe prace
ogrodnicze, ale także osoby prywatne, które korzystają z oferty pracowni florystycznej.

Umiejętności i kwalifikacje florystyczne uzyskała i pogłębiała na wielu kursach i warsztatach
florystycznych krajowych i międzynarodowych.
Wieloletnia praca zawodowa na stanowisku spe-

Na wysokość obrotów znaczący wpływ mają
zlecenia sezonowe, np. dekorowanie grobów
w okresie jesiennym oraz wykonywanie dekoracji
okolicznościowych z okazji świąt.
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Wysoka jakość świadczonych usług powoduje,
że firma jest chętnie polecana i już przyjmuje zamówienia na przyszły sezon.
Doświadczenia przedsiębiorcy wskazują, że
praca na własny rachunek wymaga wiele samoza-
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parcia. Pasja z jaką wykonuje się pracę i dobra jakość świadczonych przez firmę usług pozytywnie
wpływa na zadowolenie klientów, co przekłada się
na zwiększenie obrotów firmy.
Poniżej kilka firmowych realizacji.

