P l a n t r e n t E ve n t s
we don’t steal the show,
we just make it look better
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P l a n t r e n t E ven ts
Een combinatie van groen en beleving!

Groene plantaccenten op uw stand, een volledig groene scheidingswand,
wuivende palmen, opvallende kleurrijke bloemenvlakken of een volledige
conceptontwikkeling op maat, u noemt het maar, Plantrent Events geeft
iedere beursstand, feest of evenement de gepaste aankleding.

Concepten
Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens
die iemand ervaart. Uw droom is het begin van ons creatief proces. Uit dit proces
halen wij ideeën die ons inspireren. Met deze inspiratie ontwikkelen wij concepten.
Kortom, vele dromen maken vele ideeën, wij zorgen voor deze beleving.

3

Pop-up Bloemenwinkel

Een bloemenwinkel op uw event? Ideaal! Zet uw gasten in de bloemetjes door hen
te verrassen met een boeketje naar wens. Zo is direct de juiste toon gezet. Maar niet
enkel bij aankomst is onze bloemenwinkel een echte troef, ook als entertainment of
als afscheidscadeau is het een perfecte manier om uw gasten te verwennen.
Bovendien is de pop-upwinkel niet alleen mooi om naar te kijken, maar dit concept
spreekt meerdere zintuigen aan. Op die manier vertalen wij uw visie in de juiste
geuren en kleuren.
Steken uw gasten liever zelf de handen uit de mouwen? Dan kunnen ze onder
professionele begeleiding creatief aan de slag. Zo staan ze niet aan de zijlijn toe
te kijken, maar nemen ze op een interactieve manier deel aan uw event. Onze
bloemenwinkel heeft er zijn plaats zeker verdiend.
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Marktplein

Haal eens een volledig marktplein naar uw event, volledig aanpasbaar aan uw thema:
met ons decor zijn de mogelijkheden eindeloos!
Uw gasten genieten er als vrienden onder elkaar van een verfrissend drankje op
een terras. Wat vrolijke achtergrondmuziek verricht wonderen voor ieders humeur.
In combinatie met veel natuurlijke elementen zorgt dat ervoor dat zij zich helemaal
kunnen ontspannen en tot rust komen.
Gezelligheid is troef in deze nostalgische, zomerse setting.
Dus zet een stoel bij en schuif je voeten onder tafel, want dit marktplein creëert overal
de juiste sfeer.
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Zomerbar

Op kantoor, bij u thuis of op straat: wij toveren elke plek om tot een trendy
zomerterras. Met loungemuziek en palmbomen creëren we een unieke, ontspannen
sfeer die iedereen meteen meeneemt naar het zuiden.
Kies voor wit met felle kleuren voor een frisse zomersfeer. Of net in combinatie met
zachte kleuren voor een ‘beachy’ effect. Ga met een lekkere cocktail chillen in onze
hangouts en het is meteen op-en-top zomer. Sit back, relax & enjoy!
Gedaan met dromen van verre, exotische stranden: wij brengen ze naar u toe en
zorgen dat het zonnetje altijd schijnt.
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Met onze creatie van een Vlaams landschap voelen uw gasten zich meteen thuis op
uw event.
Met de geur van een heerlijke barbecue en de klanken van de mooiste kleinkunst
wanen ze zich in een stukje authentiek Vlaanderen. De gedimde lichten van
huiselijke staande lampen zorgen voor nostalgische gezelligheid.
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Vlaams Landschap

Een rij knotwilgen en een echt grasveld brengen een grote banner, met daarop een
idyllisch Vlaams landschap, tot leven.
Met deze look-and-feel en met veel groen brengen wij dit concept naar binnen op
elke locatie.
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Op zoek naar rust en ecologie voor uw event? Vorm eender welke ruimte om tot
een bosrijke omgeving. Dankzij echte berkenbomen, een zacht kleurenpallet en
subtiele verlichting wanen uw gasten zich midden in de natuur.
Zij kunnen relaxen onder de bomen op de comfortabele zitbobijnen of in alle rust
netwerken op de schommels. Met daarnaast lekker en gezond eten straalt het hele
concept door tot in de kleinste details.
Of het nu buiten regent of stormt, beleef samen met uw gasten een onvergetelijke
dag in het bos. Ze verlaten uw event volledig stressvrij en geïnspireerd door de
natuur en de zachte muziek.

Berkenbos

Hip en verantwoord, hier bewijzen we dat een ecologisch thema niet saai hoeft te
zijn!
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Trust us with your crazy ideas,
we’ll make it happen
Niet gevonden wat u zocht in onze concepten? Vraagt uw event om dat unicum?
Geen nood. Wij houden namelijk enorm van een uitdaging.
Fris, creatief, innovatief, ... u bent bij ons aan het juiste adres voor een beleving
op maat. Wij inspireren u alvast graag met een aantal dingen die we op maat
ontwikkelden.
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Autosalon/dreamcars
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Hap Antwerpen

Rock Werchter artist village
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Verhuur
Wij kunnen u bijstaan in al uw feesten.
Binnen ieders budget is er de gepaste groene invalshoek. We hebben alles in huis
- in onze 1 ha. grote serre - om gelijk welke groene decoratie voor u te realiseren:
bomen, een groot assortiment planten waaronder buxus, laurier, hedera, palmen,
enz., met daarnaast ook bloemstukken en decoratiestukken. Het gepaste groen
op uw beursstand, evenement of feest geeft een aangename, vriendelijke sfeer en
is uitnodigend en rustgevend.
Wij geven uw feest de nodige magie waardoor het uitstijgt boven het gewone.
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Terras
Plantrent zorgt met de glimlach voor een totaalinrichting van uw terras. U waant
zich in het zuiden en hoeft alleen maar te genieten. Klanten trekken klanten aan
en komen terug omdat uw terras net dat ietsje meer is! Plantrent zorgt niet alleen
voor de inrichting, maar ook voor het onderhoud zodat het een blijvende mooie
terrasuitstraling geeft.
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Kerst
It’s the season to be jolly! Niets zo gezellig als de magische kerstfeer. Plantrent
zorgt voor de mooiste bomen, of een ingepakte gevel, een boom van 7,5 meter
hoog met 16.000 lichtjes, .... Hoe dan ook: we bouwen een winterwonderland om
van te dromen, met aandacht voor alle details.
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