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3 Flamingo
Betrouwbare partner
voor huisdierenbenodigdheden

Flamingo geldt als specialist op het gebied van producten
en accessoires voor honden, katten, vogels, knaagdieren,
reptielen, aquaria en vijvers. En, sinds de introductie van
Cavalux by Flamingo, ook voor paarden. Flamingo biedt een
compleet gamma van bekende merknamen, private labels
en eigen merken.

bestaat tussen de verschillende gebruikte materialen. Zo zijn er
bijvoorbeeld meerdere artikelen voor het paard zowel in leder
als in nylon beschikbaar. Om het geheel van Cavalux-producten
aantrekkelijk neer te zetten beschikt Flamingo over een mooie aankleding en een professionele catalogus met prachtig beeldmateriaal.

Groot assortiment
Flamingo is al meer dan 25 jaar actief in de sector huisdieren-

Het volledig gamma van Flamingo bestaat uit meer dan 8.000

benodigdheden. Door de jaren heen is het assortiment uitgegroeid

artikelen, samengesteld uit een combinatie van bekende merk-

tot het meest complete op de markt. Flamingo biedt een enorme

namen, private labels en eigen merken. Al deze artikelen vinden

waaier snacks en praktische spullen voor alle huisdieren; van speel-

snel en accuraat hun weg naar dierenspeciaalzaken, tuincentra en

tjes, hals- en leibanden, manden en kussens, jasjes, slaaphokken

doe-het-zelfzaken in heel Europa.

en kooien tot knapperige snacks en kauwkluiven, natuurproducten,
aangepaste shampoos – wat al niet.

Troeven
Flamingo staat garant voor een breed en diep assortiment, innovatieve

Cavalux by Flamingo

productgroepen, een deskundig team van winkelinrichters en een pro-

Voor paard en de beginnende ruiter introduceert Flamingo een

fessioneel (after)sales-team. Een hoge uitleveringsgraad (96 tot 98%)

gloednieuw concept: Cavalux by Flamingo. Dit concept bestaat uit

maakt de dienstverlening van Flamingo compleet. Het uitermate

drie groepen: producten voor het paard, producten voor de ruiter

ervaren team staat garant voor een persoonlijke en deskundige aanpak

en verzorging & snacks. Het gamma vormt een samenhangend

op het gebied van advies en begeleiding bij de inrichting en van onder-

geheel met een sterk accent op veiligheid en verpakking. Daarmee

steunende promotie- en reclamecampagnes. Verder zorgen tal van

komt Flamingo tegemoet aan de wetgeving die ruiters (terecht)

maand- en seizoensgebonden aanbiedingen voor de nodige dynamiek.

verplicht alles te doen aan hun eigen veiligheid en die van het
paard. Het assortiment van Cavalux bestaat onder meer uit veilig-

Dankzij een sterk doorgevoerde automatisering is een optimale

heidskleding en rijhelmen die aan de strengste eisen voldoen.

verwerking van bestellingen gegarandeerd. In het magazijn van

Tevens biedt Cavalux diverse producten waarbij er een keuze

12.000 m2 en 32.000 palletplaatsen verloopt het hele traject van
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bestelling, order picking, scanning en logistiek vrijwel volledig ge-

U merkt het, met Flamingo staat u sterk voor de toekomst. Heeft

automatiseerd.

u interesse in een van de getoonde concepten of wenst u vertegenwoordigersbezoek, neem dan contact op met Henri Hoogzaad

Flamingo steunt op een familiale dynamiek en goede internationale

(06-12789920) of stuur een e-mail naar henri.hoogzaad@flamin-

contacten om haar klanten steeds de kwalitatief meest hoogstaande

go.be. U kunt ons ook bezoeken op Garden Business, van 16 t/m

producten aan te bieden. In samenspraak met fabrikanten en

18 september 2008 in de Evenementenhal te Gorinchem of op de

leveranciers worden de laatste nieuwe trends op de voet gevolgd,

Dibevo Vakbeurs van 5 t/m 7 oktober 2008 in de Evenementenhal

geëvalueerd en geïntegreerd in ons assortiment.

Hardenberg.
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