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3 Flamingo
Uw betrouwbare partner
voor huisdierenbenodigdheden
Flamingo geldt als dé specialist op het gebied van
producten en accessoires voor honden, katten, vogels,
knaagdieren, reptielen, aquaria en vijvers. Het volledige
gamma bestaat uit meer dan 8.500 artikelen, samengesteld
uit producten van het eigen Flamingo-merk, aangevuld
met bekende merknamen. Al deze artikelen vinden snel
en accuraat hun weg naar dierenspeciaalzaken, tuincentra
en doe-het-zelfzaken in heel Europa.

Flamingo is al meer dan 25 jaar actief in de sector huisdierbenodigdheden. Door de jaren heen is het assortiment uitgegroeid
tot het meest complete op de markt. Flamingo biedt een enorme
waaier snacks en praktische spullen voor alle soorten huisdieren.
Van speeltjes, hals- en leibanden, manden en kussens, jasjes,
slaaphokken en kooien tot knapperige snacks en kauwkluiven,
natuurproducten, aangepaste shampoos, enz.

Troeven
Een uitermate ervaren team staat garant voor een persoonlijke
en deskundige aanpak op het vlak van advies en begeleiding bij
uw winkelinrichting, ondersteunende promotie- en reclamecampagnes én een professionele (after) sales service.
Dankzij een sterk doorgevoerde automatisering is een optimale
verwerking van uw bestelling gegarandeerd. In het magazijn verloopt
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het hele traject van bestelling, orderpicking, scanning en logistiek

Online shop

vrijwel volledig geautomatiseerd. De orders voor alle landen worden

Ook de website www.flamingo.be kreeg een nieuwe look. Sleutel-

klaargemaakt voor verzending in onze magazijnen in Herentals (B).

woorden voor de nieuwe site zijn gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie
en duidelijke communicatie. De online shop voor professionele

Begin 2009 startte Flamingo met de bouw van een tweede vestiging

handelaars is uitgebreider en toegankelijker geworden. Maandelijks

in Geel (B) die eind 2009 in gebruik zal worden genomen.

wordt de site up-to-date gehouden en nieuwigheden voorgesteld.

In totaal zal de magazijnruimte dan 30.000 m2 bedragen.
U merkt het, met Flamingo staat u sterk voor de toekomst.
Flamingo steunt op zijn familiale dynamiek en zijn internationale

Flamingo neemt deel aan de Garden Business Beurs, van 22 tot en

contacten om zijn klanten steeds de meest kwalitatieve producten

met 24 september 2009 en aan de vakbeurs Dibevo van 18 tot en met

aan te bieden. In samenspraak met fabrikanten en leveranciers worden

20 oktober 2009. Beide vakbeurzen vinden plaats in de evenementen-

de nieuwste trends op de voet gevolgd, geëvalueerd en geïntegreerd in

hal te Gorinchem.

het assortiment.
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Flamingo B.V.
Galvaniweg 25b • 5482 TN Schijndel
T: +31 (0)73-5495150 • F: +31 (0)73-5404909
info@flamingo.be • www.flamingo.be

