
För alldag, helg och högtid
Florés kreatörer skapar magi för varje dag i livet. De lata dagarna, de vackra dagarna, de magiska 
dagarna och de enkla dagarna. Vi har en tanke bakom allt vi binder och vi binder med stolthet för 

dig och de känslor du vill förmedla. Tänk på oss inför dopet, bröllopet, begravningen och tänk på oss 
i vardagen för att förgylla ditt hem. Vi hjälper dig inför varje evenemang med dekor, blommor och 

catering.

Floré hjärta Ekerö
Floré älskar Ekerö. Såväl butiken som familjen bakom Floré är Ekeröbor. Vi tror på samarbeten 

emellan företag här på ön så att vi kan njuta av närproducerat, främja turismen och hjälpa 
varandra att växa. Tveka inte för att ta kontakt med oss även som företagare. Vänd för att ta del av 

erbjudandena i din inspirationskalender. 
För alldag, helg och högtid

Låt vardagen inspirera.

För alldag, helg och högtid

Färentunavägen 107
179 75 SKÅ

info@cafefl ore.se
Tel. 08 - 28 15 28
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Tänd vackra ljus av folkkära 
märket Ester & Erik i december. 

Deras ljus är tillverkade med 
omsorg och naturliga råvaror. 

Under tulpanens månad erbjuder 
vi vår omtyckta tulpanbukett 

bestående av tjugo vackra 
tulpaner med vaxblommor. 

Vi fi rar kärlekens månad med en 
riktigt god rabatt på all choklad i 

butiken. Bjud någon du tycker om 
eller skäm bort dig själv lite extra!

I Internaitonella kvinnodagens 
tecken binder vi färgsprakande 

hyllningsbuketter för våra 
kvinnliga förebilder (värde 300 kr).

Det är påsktider och vi på Floré 
älskar att pynta! Ge det exklusiva 

och färgsprakande Fabergé Ägget 
en central plats där hemma i Påsk.

Under Mors dags månad får du 
som köper en av våra vackra 

buketter (350 kr) även en skinande 
glasvas att placera kreationen i.

Det är sommartider och du 
förtjänar en magiskt trollbunden 

midsommarkrans! Rabatten gäller 
beställning en vecka före leverans.

Köp 10 säckar kvalitetsjord från 
prisbelönta Rölunda Gård, vi 

bjuder på leveransen (Ekerö m. 
omnejd). Erbjudandet gäller 

gäller året runt!

Dags för nya uteväxter inför 
hösten? Välkommen in och välj ut 
tre höstfavoriter som får pryda din 

trädgård. Betala bara för två. 

Bli glad när du kommer hem 
från jobbet. Låt oss binda en 

läcker dörrkrans och få rabatt vid 
beställning en vecka i förväg.

Det är spökmånad och dags att ha 
godis vid dörren! Vi skickar med en 
riktigt smarrig goodiebag vid köp 

av en bukett (350kr) hos oss. 

Under Fars dags månad lägger vi 
ner en skinande glasvas i påsen 
när du köper en av våra vackra 
blombuketter för minst 350 kr.

Floré skapar, levererar och underhåller växter och blomarrangemang för 
kontoret. Vårt kontorskoncept ger dig möjlighet att prenumerera på dekoration 

till reception, kontor och konferensrum. Vi anpassar våra kreationer efter 
säsong, företagsfärger eller färgkoden som pryder rummet de placeras i. 
Prenumerationen kan ske veckovis, varannan vecka eller månatligt - du 

bestämmer. Förgyll dagen för dig och kollegorna! Kontakta oss för mer info.

Som avtalskund behöver du inte hitta dussintals olika leverantörer för ett och 
samma evenemang. Slå vårt nummer och berätta vad du behöver så löser vi 

allt från blommor till dekor, mat och dryck. Vi blir er helhetspartner som skickar 
blommor till kunder och personal, lyfter kontoret med inspirerande växter och 

ordnar catering till företagsfesten. Låt oss lätta på stressen, bidra till inspiration 
och skapa lyckliga anställda. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Bli glad när det ringer på dörren! Vårt hemmakoncept ger dig möjlighet att 
prenumerera på dekoration till hemmet, så du slipper göra mer än att öppna 
när vi ringer på. Vi anpassar våra kreationer efter dina önskemål, hemmets 
eller rummets färger. Vi skapar säsongsbaserat och kan erbjuda lösningar 

såväl inomhus som för trädgård och altan. Vi byter även ut krukorna som våra 
arrangemang placeras i för bästa upplevelse! Kontakta oss för mer info.

Ta med denna folder när du hämtar ut ett erbjudande. Ta med denna folder när du hämtar ut ett erbjudande. Ta med denna folder när du hämtar ut ett erbjudande.


