2020
HIGHLIGHTS

December is een maand waarin we terugkijken op het afgelopen jaar. Wat een jaar was 2020!
Het begon zoals ieder jaar, maar dit had niemand van te voren te kunnen voorspellen.
Het was een jaar om weer te gaan knallen, maar alles ging anders.
Nieuwe producten, mooie productontwikkelingen en een uitbreiding van ons team.
Ondertussen kwamen er in januari langzaamaan verontrustende berichten vanuit China, maar dit leek nog heel ver weg.
Toch kwam het eind februari, begin maart ineens wel heel dichtbij.
Een groot deel van de wereld ging op slot en in Nederland ging men massaal thuis aan de slag.
Gelukkig hebben we er met ons team het beste van gemaakt. Iedereen is creatief met de nieuwe maatregelen omgegaan,
nieuwe werkplekken werden thuis gecreëerd. Klantcontact verliep via de telefoon, teams of zoom.
Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet om er toch een mooi, succesvol jaar van te maken.
Trots kunnen we zeggen dat het ondanks corona toch een heel mooi jaar is geworden voor GreenMax, vol mooie projecten,
nieuwe klanten, uitbreiding van ons team en ten slotte hebben we zelfs een heel aantal nieuwe producten aan ons
assortiment kunnen toevoegen!

OM TE VIEREN

Graag blikken wij samen met u terug op de positieve kanten van 2020!

TEAM GREENMAX

GREENMAX vierde
dit jaar zijn 25-JARIG
JUBILEUM!

NIEUWE PRODUCTEN
TURFquick

Circulaire
Gietrand

Gietrand
Bumper
Boomspiegels

RatControl

Bio Kluitverankering
t/m 25 cm

NIEUWE COLLEGA’S

Circulaire
Eindkap
(met stalen
deksel)

FEEST VOOR ONZE KLANTEN

KRISTEL

IRMA

PATRICK

IEDERE MAAND
25% KORTING
op een product vanwege
ons 25-jarige jubileum,

HET HELE JAAR LANG!

25%
ONZE WENS VOOR U

BEST GELEZEN LINKEDIN POSTS

‘Nog vaak monumentale bomen
gekapt: ‘Soms wel eeuwenoud’
https://www.linkedin.com/posts/
sharell-hoogervorst-71200567_
nog-vaak-monumentalebomen-gekapt-soms-activity6688845517839048704-WqL3
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WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN!

20

H a ppy N ew y ear !

