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Hardix Vuurwerk
Spectaculair vuurwerk
Hardix Vuurwerk maakt het verkopen van vuurwerk
heel aantrekkelijk voor haar klanten. Zo levert Hardix
een groot assortiment en zorgt zij voor goede marges.
Klanten worden begeleid bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen en voorzien van diverse promotieuitingen.
Bovendien garandeert Hardix haar klanten exclusiviteit
op de verkoop van Hardix-vuurwerk in de regio.

Het assortiment vuurwerk van Hardix omvat vijf verschillende

Tuincentra

lijnen, die tezamen een groot scala aan mogelijkheden bieden in

Het verkopen van Hardix-vuurwerk is vanwege de marges tot

zowel pakketten, effecten als prijsstellingen. Met dit complete

wel 250% een interessante activiteit voor onder andere tuincentra.

productgamma is Hardix in staat om iedere klant een collectie op

De vuurwerkverkoop levert een positieve bijdrage aan de omzet in

maat te bieden.

de veelal rustigere dagen na de kerst. Om de verkoop van vuurwerk
te stimuleren voorziet Hardix haar afnemers gratis van foldermate-

Het assortiment bestaat uit de Brilliant collection, de Fascinating

riaal, een website met de mogelijkheid tot online-verkoop en overig

collection, de Blacksmith collection, de Titanium collection en

promotiemateriaal zoals posters, vlaggen en dummy’s.

de nieuwste lijn, de Apex collection. Alle lijnen worden jaarlijks
geactualiseerd, zodat het aanbod altijd vernieuwend blijft.

Voor een veilige opslag van het vuurwerk begeleidt Hardix

Of het nu moet knallen of moet schitteren, Hardix hééft het!

haar klanten bij het aanvragen van de vereiste vergunningen en
adviseert de firma haar klanten bij de bouw van opslagbunkers
en de verkoopwinkels. De bevoorrading door Hardix in de eindejaarsdagen geschiedt snel en uit eigen voorraad. Hiertoe heeft
het bedrijf verschillende loodsen voor opslag beschikbaar.

Veiligheid
Hardix selecteert het vuurwerk voor haar collectie met uiterste
nauwkeurigheid en kennis in China. Kwaliteit en veiligheid zijn
hierbij de belangrijkste criteria. Om zeker te weten dat ingekocht
wordt bij betrouwbare leveranciers, zijn de toeleverende fabrieken
door Hardix zelf bezocht. Bovendien wordt elk stukje vuurwerk
uitvoerig getest op bijvoorbeeld stabiliteit en chemische samenstelling.
Het assortiment vuurwerk van Hardix is te zien op de
Garden Business, standnummer 226.
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Hardix Vuurwerk B.V.
Kraanvogelweg 8 • 8263 AA Kampen
T: 038-4448523 • F: 038-4448524
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