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Boem. Pats. Knal. De eerste échte brochure van de Honey's Bar is er. Geen echte
afbeeldingen maar wel de sfeer, de gezelligheid en de manier van werken. Teksten die je

begeleiden en prĳzen die je laten proeven van deze mobiele flowerbar. 
 

Een kennismaking, een waarneming of een onschuldige blik naar dit nieuwe concept. 
Voor events, workshops en ideaal als pop-up stand. Waar mensen kunnen kennis maken

met verse, prachtige seizoensbloemen. Uit eigen tuin of vanuit de koelcellen van mĳn
favoriete groothandels. 

 
Met liefde gekozen met voorkeur van pérfecte kwaliteit.

Ideaal als sfeermaker en klaar om jou te betoveren.

A R E  Y O U  R E A D Y  H O N E Y ?



Het gebeurt heel vaak dat ik via sociale media
wordt aangesproken als honey i.p.v Charlotte en dat
is helemaal prima. 

Als jong meisje keek ik steeds door de ruiten van
onze auto en dat uren aan een stuk. Kĳkend naar
de heuvels, de dorpjes, de rare huisjes en de
mooiste voortuintjes. Het dromen zat er al van
jongs af aan in. Nu ik mĳn eigen zaak heb is dat
dromen nog meer aanwezig maar zonder actie
krĳg je niet veel gedaan. 

Mĳn doel van 2021 was al snel gezet in augustus. Ik
wou meer events doen en nog meer in aanraking
komen met verse bloemen.

Ik besliste al snel dat er daarvoor iets groots moest
gebeuren. Florist zĳn vind ik - persoonlĳk - niet
genoeg. Ik ben een sfeermaker, zot van gezelligheid
en ik hou van mensen random mĳ. 

"Ooit deed ik een persoonlĳkheidstest waaruit bleek
dat ik 98% extravert ben. Wat ongelofelĳk veel is!"

Al snel bestond het concept van een mobiele
flowerbar en kort daarna was de naam geboren:
Honey's Bar.  Een gemakkelĳk verplaatsbaar
bloemen concept waar mensen zelf hun boeket
kunnen samenstellen of wat floraals kunnen
meenemen naar huis.

Ook perfect geschikt voor pop-up voor events ter
interactie, voor vrĳgezellen feestjes waar het net
dat tikkeltje meer mag zĳn of gewoon in jouw
favoriete koffiebar als bloemenstandje. 

Charlotte
of "honey"

MEET HONEY

founder



01
EVENTS
De bar ken ingezet worden op
verschillende soorten events zoals
netwerk- en persevents maar ook op
beurzen, boekvoorstellingen, recepties of
bedrĳfsfeestjes. 

Als organisator kan je dan kiezen uit
drie verschillende opties. Deze kan je
dan gebruiken voor interactie, als
goodiebag of als geschenk voor jouw
klanten/gasten/personeel. 

De bar wordt steeds aangekleed en is dus
ook de ideale eyecatcher voor jouw feest
en/of event!

Het minimaal aantal is 15 personen. 

 

02
WORKSHOPS

Ook kan de bar ingezet worden voor
workshops waar het net dat tikkeltje
meer mag zĳn. Zoals voor beurzen,
vrĳgezellenfeestjes of een retrait. 

Hieronder kun je verschillende opties
terug vinden met bĳhorende prĳzen. 

Wie wenst er nu geen bloemenbar? want
ook hier wordt alles aangekleed. Het
kleurenpalette kan gekozen worden
zodat deze perfect bĳ jouw thema of
wens past! 

Het minimaal aantal is 10 personen.

03
POP-UP
FLOWERSHOP

Heb je een eigen zaak? Wil je iets
speciaals doen? Of heb je wat extra
ruimte vrĳ? 

Dan is de bloemenbar zeker een goede
optie! Je kan de Honey's Bar uitnodigen
in jouw koffiebar, brunchtent of
prachtige kledingswinkel.

Mensen krĳgen de kans om prachtige
boeket samen te stellen en gaan dan
sowieso met iets moois naar buiten. 

Enkel gericht op mensen met een
eigen zaak of organisators van
events.

MOGELIJKH E D E N





PRIJZEN 
                EVENTS

Opzetting en afbraak
Basis aankleding (bloemen, kaarsen
etc)
Voorziening van vazen en
verpakkingsmateriaal. 

 7 € per persoon. 

25 € per persoon. 

35 € per persoon.

Alle prĳzen zĳn cxcl. btw

Standaard plaatsing 80 € daarbĳ
inbegrepen:

Opties 1: Take Away Honey
Kleine vaasjes die gasten kunnen
meenemen naar huis. Deze zĳn gevuld met
bloemen (5 tot 7 bloemen).

Opties 2: Bouquet on the go
Hierbĳ kunnen uw gasten zelf een boeket
samenstellen met telkens 10 stelen met
bĳhorende verpakking. Hierbĳ zal ik hen
assisteren gedurende het event. 

Opties 3: Luxe Bouquet
Ook hierbĳ kunnen uw gasten een boeket
samenstellen van telkens 15 stelen en dit in
een unieke verpakking mét draagzak. Ook
hierbĳ krĳgen uw gasten de nodige
begeleiding.

Dit telkens van minimaal 15 personen. 
Vervoerskosten zĳn in Groot-Ternat
gratis. Daarbuiten komt er 0,50 €/km bĳ.



Opzetting en afbraak
Basis aankleding (bloemen, kaarsen etc)
Voorziening van vazen, verpakkingsmateriaal en
benodigdheden voor de workshop.

Wild boeket binden: 35 € 
Bloemenkroon: 35 € 
Wild boeket in vaas: 40 €
Flowerhoop: 45 €
Tafelstuk; 50 €
Tafelstuk + Tablestyling: 65 € 

Standaard plaatsing voor 80 € daarbĳ inbegrepen: 

Verschillende opties telkens per persoon: 

Dit zĳn stuk voor stuk zeer fĳne workshops waarbĳ
de bloemenbar dé ideale aanvulling is! Prachtig voor
als fotomateriaal maar ook écht een belevenis voor
vrienden, familie en/of gasten. 

Dit telkens voor minimaal 10 personen.
Vervoerskosten zĳn in Groot-Ternat gratis.
Daarbuiten komt er 0,50 €/km bĳ.

Opzetting en afbraak
Basis aankleding (bloemen, kaarsen etc)
Voorziening van vazen en verpakkingsmateriaal. 

Standaard plaatsing voor 80 € daarbĳ inbegrepen: 

Daarnaast hoeft de klant geen extra kosten te
verwachten buiten eventuele vervoerskosten moest u
zich buiten Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
bevinden. 

Ikzelf zal de hele verkoop aanwezig zĳn en regel zelf
de verkoop aan klanten. Uw klanten kunnen hier een
boeket samenstellen naar keuze en naar eigen
budget. 

Dit is ideaal om nieuwe klanten en trouwe klanten te
verwennen. U verrĳkt uw netwerk en zet uzelf met
iets unieks op de kaart. 

Dit geldt enkel voor zelfstandigen. Vervoerskosten
zĳn in Groot-Ternat gratis. Daarbuiten komt er
0,50 €/km bĳ.

PRIJZEN 
         WORKSHOPS

PRIJZEN 
                  POP-UP



T H A N K  Y O U

HONEY
S E E  Y O U

S O O N
HON E Y

De Honey's Bar kan je gemakkelĳk boeken / reserveren via de website of via e-mail. Alle gegevens kun
je hieronder terug vinden. Bĳ vragen sta ik jou met alle plezier bĳ. De agenda voor 2021 - 2022 loopt

steeds voller dus reserveer de Honey's Bar tĳdig.

G E G E V E N S :

Honey's Bar by Hello Honey
Statiestraat 174 bus 2
1740 Ternat

0471 02 68 30 
hellohoneywf@hotmail.com
@hellohoney.be // @honeys.bar
www.hellohoneywf.com


