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Een kleurrijk tijdperk

De dagen worden alweer korter, en
de meeste oogsten zijn in West
Europa alweer binnengehaald. De
zomer periode met de vakanties is
weer voorbij en de bladeren aan de
bomen kleuren alweer naar het
bruin. Een nieuwe start van het
seizoen,
welke
nieuwe
mogelijkheden bied. We zijn er dan
ook helemaal klaar voor, en willen
graag weer het land in.
We komen graag langs, met alle
voorzorgsmaatregelen die gewenst
en
verplicht
zijn
voor
een
persoonlijk gesprek. We kunnen
dan uw nieuwe project bespreken of
de voortgang van de huidige
lopende zaken bespreken.
Indien persoonlijk bezoek op dit
moment niet mogelijk is, hebben we
altijd de mogelijkheid om via
telefoon, email of beeldbellen
contact met elkaar te hebben. Laat
uw voorkeur maar weten.

Kleur bekennen: Groen

De aardse kleur groen is een veel
gebruikte kleur dit jaar. Het symboliseert
de natuur, gezondheid en het goede.
Groen is in de natuur in verschillende
tinten en kleuren te vinden. Het is een
veelzijdige kleur, die ook veelvuldig in
voeding terug komt, al dan niet van
nature.
Lees verder

Persoonlijk online

Aangezien Corona ons beperkt in
het reizen en de persoonlijke
gesprekken die we graag voeren
hebben we gezocht naar een
andere
mogelijkheid.
Hiervoor
hebben we LinkedIn gekozen.
Vanaf nu gaan we met regelmaat
nuttige, handige, leuke en relevante
informatie posten op onze Holland
Ingredients pagina op LinkedIn. Wilt
u de laatste markt ontwikkelingen
weten, kennis maken met de
nieuwste kleur of de persoonlijke
kant van Holland Ingredients
ervaren in de berichtgeving volg
dan nu Holland Ingredients via
LinkedIn en wees altijd op de
hoogte
van
de
laatste
berichtgeving.
LinkedIn

Kosher & Halal

Vanuit de markt kregen we steeds vaker
de vraag voor Kosher en Halal producten.
We zijn intussen Kosher en Halal
gecertificeerd. Vanaf nu kunt u uw
producten met een Halal of Kosher
certificaat bestellen. Indien u hier
interesse in heeft, laat het gerust weten,
dan gaan we dit organiseren zodat u uw
markt kunt verbreden.
Contact

Website

LinkedIn

Holland Ingredients B.V.
Ketelskamp 8
7942 KG Meppel
The Netherlands
+31 522 241 291
office@hollandingredients.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u office@hollandingredients.nl toe aan uw adresboek.

