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 عشق تتعاقبه ثالثة أجيال

شركة إنوتشينتي ، تقوم 1950منذ عام 
 & Innocentiمانجوني للنباتات ( &

Mangoni Piante ( أكثر من بإنتاج
من جميع  ،من نباتات الزينة نوًعا 1500

 كافةتتالئم مع األشكال واألنواع، 
 والبيئية. الظروف المناخية

)Agostino Innocenti
1950 

Marcello Mangoni ،(
& 
Innocenti & 

Mangoni Piante.( 
بفضل استخدامها لمناطق هامة في 

يسمح الذي  الضخمالزراعة، وإنتاجها 
على  بنباتات الزينة إلمداداتبتوفير ا

 الخدمات اللوجستيةوبفضل مدار العام، 
 &شركة إنوتشينتي التي توفرها، باتت 
 & Innocentiمانجوني للنباتات (

Mangoni Piante(  واحدة من أبرز
في المنتجة لنباتات الزينة الشركات 
قادرة على وال، في الوقت الحالي أوروبا
 العمالء.احتياجات كافة الوفاء ب
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 الزراعة عشٌق لدينا
ا من  1500 نوًع

 

 

 رائع.

 

 نباتات زينة عشبية معمرة، 
تها وفًقا فاكهة، وأنواع تتم زراعأشجار ال

Ars Topiaria (

 الكالسيكية التقليدية اإليطالية.

ين  ل الفني ل عم ا بفض بح ممكًن أص

COPERTINA 

托托儿儿所所 自自11995500年年以以来来 
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一腔热情，三代传承 

Innocenti & Mangoni 

Piante，自1950年起，生产

超过1500种装饰性植物，品

种多样，形态各异，不同气

候与环境都可找到合适的产

品。 

上世纪30年代，创始人

Agostino Innocenti带领公

司迈出了最初脚步。1950

年，其姐夫Marcello 

Mangoni加盟，联手成立了

Innocenti & Mangoni 

Piante公司。 

公司耕种面积辽阔，产品数

量丰富，可保证全年供应充

足，加上高效的物流体系，

使得Innocenti & Mangoni 

Piante成为欧洲主要生产商

之一，有能力满足客户的各

种需求。 
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种植是我们的热情所在 

我们种植超过1500种户外装

饰植物，全年供应，既有地

栽苗，也有容器苗，从最小

的幼苗，到各种美丽的成型

植物，应有尽有。在我们的

苗圃里，可以找到伞状乔木

与针叶木，地中海树种，多

树干灌木，禾本植物，多年

生草本植物，果树，以及按

照著名Ars Topiaria技术栽

培的品种：从大盆栽，到意

大利传统造型。此外，还有

多种针对恶劣环境和抗病毒

的植株品种。这一切都得益

于经过培训的技术人员和高

度专业化的劳动力跟进生

产，精心料理产品的形状和

外观，采用专为该行业研制

的先进工艺与专业机械，以

获得优质产品。发货之前的

重重检验，确保为顾客提供

最出色的产品。 
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From the left:
Leonardo Innocenti
Elisa Innocenti
Marco Innocenti
Andrea Innocenti
Alessandro Mangoni
Giorgio Innocenti
Roberto Innocenti

In the middle, sitting:
Marcello Mangoni

Founded in 1950, Innocenti & 
Mangoni Piante has developed 

a range of over 1500 different 
plant species, including a choice of 
specimens that are distinctive for their 
shape and sizes and a variety of hardy 
plants to meet the needs of customers 
with specific climatic requirements.
A passion handed down by three 
generations The company took its first 
steps during the 1930s, under the 
guidance of Agostino, patriarch of the 
Innocenti family. In 1950, he joined 
forces with his brother-in-law Marcello 
Mangoni, thus bringing Innocenti & 
Mangoni Piante into being.
A combination of our extensive 
growing areas, large production 
capacity and logistical capabilities, 
which guarantees regular supply 
throughout the year, have seen 
Innocenti & Mangoni Piante become 
one of Europe’s leading suppliers, one 
that is able to meet the demands of its 
customers.

A passion handed 
down by three 
generations
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شههت ت ثالثينيههات القههرض الماىههي أولهه  
الخطوات التي قامت بتها الشهركة، وكله  
بفضههههس ما أههههتا أجو ههههتينو إنوشههههنتي 

(Agostino Innocenti فهههي عهههام .)
انضهههههم إليهههههر شهههههقيقر ما تشهههههيلو  0591

(، Marcello Mangoniمههانوجوني )
 &وهكههههذا ت  أههههت شههههركة إنوتشههههينتي 

 & Innocentiمههانجوني للنباتههات )
Mangoni Piante.) 

بفضس ا تخ امتا لمناطق هامة في 
يأمح الذي  الضخمالز اعة، وإنتاجتا 

عل   بنباتات الزينة إلم اداتبتوفير ا
 الخ مات اللوجأتيةوبفضس م ا  العام، 

 &شركة إنوتشينتي التي توفرها، باتت 
 & Innocentiمانجوني للنباتات )

Mangoni Piante)  واح ة من أبرز
في المنتجة لنباتات الزينة الشركات 
قاد ة عل  وال، في الوقت الحالي أو وبا
 العمالء.احتياجات كافة الوفاء ب
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 الزراعة عشٌق لدينا
نوًعها مهن  0911نقوم بز اعهة أكثهر مهن 
المتههوفرة علهه   نباتههات الزينههة الخا جيههة

مههه ا  العهههام، والتهههي يهههتم ز اعتتههها فهههي 
مههن أرهه رها  األ ض أو داخههس أوعيههة،
تتمتههع بتهه ثير إلهه  النمههاكج الرائعههة التههي 

  ائع.
فههي المشههاتس الخارههة بنهها لهه ينا األشههجا  

أو كات التهههههاج  العاديهههههةوالصهههههنوبريات 
المخروطههي، أنههواع أخههرز تههتم ز اعتتهها 
في منطقة البحر المتو ه،، جنبهات زينهة 
وشهههجيرات متعههه دة الجهههذوع، حشهههائ ، 

 نباتات زينة عشبية معمرة، 
تتا وفقًا فاكتة، وأنواع تتم ز اعأشجا  ال

( Ars Topiariaلتقنية آ س توبيها ي )
المعروفههةم مههن أشههجا  بونأههاي )والتههي 

إلهه  األشههكال تعنههي األشههجا  المصهه رة( 
 الكال يكية التقلي ية اإليطالية.

باإلىافة إل  كل ، نقوم بإنتهاج مجموعهة 
وا ههعة مههن أنههواع مختهها ة تصههلح للتربههة 

راض. كهههس ههههذا القا هههية ومقاومهههة ل مههه
أرهههههبح ممكنًههههها بفضهههههس عمهههههس الفنيهههههين 
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一一腔腔热热情情，，三三代代传传承承 

Innocenti & Mangoni 

Piante，自1950年起，生产

超过1500种装饰性植物，品

种多样，形态各异，不同气

候与环境都可找到合适的产

品。 

上世纪30年代，创始人

Agostino Innocenti带领公

司迈出了最初脚步。1950

年，其姐夫Marcello 

Mangoni加盟，联手成立了

Innocenti & Mangoni 

Piante公司。 

公司耕种面积辽阔，产品数

量丰富，可保证全年供应充

足，加上高效的物流体系，

使得Innocenti & Mangoni 

Piante成为欧洲主要生产商

之一，有能力满足客户的各

种需求。 
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种种植植是是我我们们的的热热情情所所在在 

我们种植超过1500种户外装

饰植物，全年供应，既有地

栽苗，也有容器苗，从最小

的幼苗，到各种美丽的成型

植物，应有尽有。在我们的

苗圃里，可以找到伞状乔木

与针叶木，地中海树种，多

树干灌木，禾本植物，多年

生草本植物，果树，以及按

照著名Ars Topiaria技术栽

培的品种：从大盆栽，到意

大利传统造型。此外，还有

多种针对恶劣环境和抗病毒

的植株品种。这一切都得益

于经过培训的技术人员和高

度专业化的劳动力跟进生

产，精心料理产品的形状和

外观，采用专为该行业研制

的先进工艺与专业机械，以

获得优质产品。发货之前的

重重检验，确保为顾客提供

最出色的产品。 

COPERTINA 

托儿所 自1950年以来 

 

pag.2-3 

一腔热情，三代传承 

Innocenti & Mangoni 

Piante，自1950年起，生产

超过1500种装饰性植物，品

种多样，形态各异，不同气

候与环境都可找到合适的产

品。 

上世纪30年代，创始人

Agostino Innocenti带领公

司迈出了最初脚步。1950

年，其姐夫Marcello 

Mangoni加盟，联手成立了

Innocenti & Mangoni 

Piante公司。 

公司耕种面积辽阔，产品数

量丰富，可保证全年供应充

足，加上高效的物流体系，

使得Innocenti & Mangoni 

Piante成为欧洲主要生产商

之一，有能力满足客户的各

种需求。 

 

pag.4-5 

种植是我们的热情所在 

我们种植超过1500种户外装

饰植物，全年供应，既有地

栽苗，也有容器苗，从最小

的幼苗，到各种美丽的成型

植物，应有尽有。在我们的

苗圃里，可以找到伞状乔木

与针叶木，地中海树种，多

树干灌木，禾本植物，多年

生草本植物，果树，以及按

照著名Ars Topiaria技术栽

培的品种：从大盆栽，到意

大利传统造型。此外，还有

多种针对恶劣环境和抗病毒

的植株品种。这一切都得益

于经过培训的技术人员和高

度专业化的劳动力跟进生

产，精心料理产品的形状和

外观，采用专为该行业研制

的先进工艺与专业机械，以

获得优质产品。发货之前的

重重检验，确保为顾客提供

最出色的产品。 



Growing is our passion We grow over 1500 
varieties of outdoor, 

ornamental plants, from young 
plants to charming, instant-
effect specimens. They are 
grown in containers or open 
ground, and are available 
throughout the year. At our 
nurseries, you will find a 
range of classic trees together 
with pleached and roof-
trained forms and fruit trees. 
Interesting new ranges of 
dwarf and large conifers have 
been recently introduced. And 
also Mediterranean species, 
multi-trunk umbrella shaped 
shrubs, hedging plants, 
grasses, perennials, and 
beautiful specimens grown in 
the respect of the traditions 
of the topiary art: from macro 
bonsai to the more classical 
Italian forms. There is also 
an interesting range selected 

for their tolerance to difficult 
soils and for their resistance to 
diseases. All this is also made 
possible by our team of skilled 
horticulturalists. The highest 
level of quality control ensures 
our customers receive the very 
best quality stock. 
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المعروفههةم مههن أشههجا  بونأههاي )والتههي 

إلهه  األشههكال تعنههي األشههجا  المصهه رة( 
 الكال يكية التقلي ية اإليطالية.

باإلىافة إل  كل ، نقوم بإنتهاج مجموعهة 
وا ههعة مههن أنههواع مختهها ة تصههلح للتربههة 

راض. كهههس ههههذا القا هههية ومقاومهههة ل مههه
أرهههههبح ممكنًههههها بفضهههههس عمهههههس الفنيهههههين 

الم  بين والعمال الهذين يتمتعهوض ب  جهة 
عاليهههة مهههن التخصهههب يقومهههوض بمتابعهههة 
اإلنتهههههاج ويتولهههههوض مأهههههئولية ا عتنهههههاء 
بالشههكس والمظتههر للحصههول علهه  منههت  
كي جودة عالية من خالل تطبيهق تقنيهات 
مبتكهههرة وآ ت مصهههممة خصيًصههها مهههن 

 أجس هذا القطاع.
مر عمليهههة اإلشهههراف علههه  المنهههت  تأهههت

ومتابعتر حته  لحظهة التأهليم، وكله  كهي 
 نق م لعمالئنا منتجات كات جودة عالية.

 
6GANIG P 

 زراعة داخل التربة
 

6GANIG P 
 الزراعة داخل أوعية

 
PAGINA 10-11 

مجموعااة واةااعة مااا منتجااا   قوتنااا 
 نباتا  الزينة لكافة األةواق

عل  مر الأنين، تمكنا من رقس إنتاجنها، 
والتكيهههههر أكثههههههر وأكثهههههر مههههههع األكوا  

 وا حتياجات المختلفة لعمالئنا،  واء 
وبالتهههالي ىهههماض الموائمهههة بهههين الجهههودة 

 والثمن.
 

منتجاااا  خاباااة بمرا ااااز بيااا  نباتااااا  
 الزينة

 منتجا  خابة بالمناظر الطبيعية
 منتجا  خابة بالمهنييا

 
PAGINA 12-13 

 ا اللباس الريفمصانعن
 

PAGINA 14-15 
 خدما 

 42نقههوم بههالرد علهه  ا تفأهها   خهههالل 
  اعة.

نق م خ مة مجانيهة بتهوفير كتيهت يتضهمن 
رههوً ا لمنتجاتنهها مههع وجههود كههود خهها  
 بكس منت  وأ عا  البيع )حأت الطلت(.

نقههوم بتعليههت وت ليههر منتجاتنهها وشههحنتا 
داخس رناديق نقهس البضهائع أو العربهات 

األ هههههطح )إكا كانهههههت نوعيهههههة متعههههه دة 
 النباتات المطلوبة تتطلت كل (.

ل ينا مجموعة ج ي ة من الصو  المتعلقة 
بالع يهههه  مههههن األرههههناف التههههي تنتجتهههها 

 شركتنا. 
 

نههوفر لعمالئنهها كتههالوج كامههس علهه  شههبكة 
اإلنترنههههههههت، مههههههههع إمكانيههههههههة إ  ههههههههال 
ا  تفأهها ات والطلبههات عبههر اإلنترنههت. 

 نظام  ريع و تس ا  تخ ام!
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COPERTINA 

托托儿儿所所 自自11995500年年以以来来 
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一一腔腔热热情情，，三三代代传传承承 

Innocenti & Mangoni 

Piante，自1950年起，生产

超过1500种装饰性植物，品

种多样，形态各异，不同气

候与环境都可找到合适的产

品。 

上世纪30年代，创始人

Agostino Innocenti带领公

司迈出了最初脚步。1950

年，其姐夫Marcello 

Mangoni加盟，联手成立了

Innocenti & Mangoni 

Piante公司。 

公司耕种面积辽阔，产品数

量丰富，可保证全年供应充

足，加上高效的物流体系，

使得Innocenti & Mangoni 

Piante成为欧洲主要生产商

之一，有能力满足客户的各

种需求。 

 

pag.4-5 

种种植植是是我我们们的的热热情情所所在在 

我们种植超过1500种户外装

饰植物，全年供应，既有地

栽苗，也有容器苗，从最小

的幼苗，到各种美丽的成型

植物，应有尽有。在我们的

苗圃里，可以找到伞状乔木

与针叶木，地中海树种，多

树干灌木，禾本植物，多年

生草本植物，果树，以及按

照著名Ars Topiaria技术栽

培的品种：从大盆栽，到意

大利传统造型。此外，还有

多种针对恶劣环境和抗病毒

的植株品种。这一切都得益

于经过培训的技术人员和高

度专业化的劳动力跟进生

产，精心料理产品的形状和

外观，采用专为该行业研制

的先进工艺与专业机械，以

获得优质产品。发货之前的

重重检验，确保为顾客提供

最出色的产品。 

COPERTINA 

托儿所 自1950年以来 

 

pag.2-3 

一腔热情，三代传承 

Innocenti & Mangoni 

Piante，自1950年起，生产

超过1500种装饰性植物，品

种多样，形态各异，不同气

候与环境都可找到合适的产

品。 

上世纪30年代，创始人

Agostino Innocenti带领公

司迈出了最初脚步。1950

年，其姐夫Marcello 

Mangoni加盟，联手成立了

Innocenti & Mangoni 

Piante公司。 

公司耕种面积辽阔，产品数

量丰富，可保证全年供应充

足，加上高效的物流体系，

使得Innocenti & Mangoni 

Piante成为欧洲主要生产商

之一，有能力满足客户的各

种需求。 

 

pag.4-5 

种植是我们的热情所在 

我们种植超过1500种户外装

饰植物，全年供应，既有地

栽苗，也有容器苗，从最小

的幼苗，到各种美丽的成型

植物，应有尽有。在我们的

苗圃里，可以找到伞状乔木

与针叶木，地中海树种，多

树干灌木，禾本植物，多年

生草本植物，果树，以及按

照著名Ars Topiaria技术栽

培的品种：从大盆栽，到意

大利传统造型。此外，还有

多种针对恶劣环境和抗病毒

的植株品种。这一切都得益

于经过培训的技术人员和高

度专业化的劳动力跟进生

产，精心料理产品的形状和

外观，采用专为该行业研制

的先进工艺与专业机械，以

获得优质产品。发货之前的

重重检验，确保为顾客提供

最出色的产品。 



Plants grown in the 
ground

ن  ا م ممة خصيًص رة وآالت مص مبتك
 أجل هذا القطاع.

 نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية.
 

PAGINA 6 
 زراعة داخل التربة

 
PAGINA 8 

 الزراعة داخل أوعية
 

PAGINA 10-11 
 

 نباتات الزينة لكافة األسواق

 واالحتياجات المختلفة لعمالئنا، سواء 

 والثمن.
 

 الزينة
 منتجات خاصة بالمناظر الطبيعية

 منتجات خاصة بالمهنيين
 

PAGINA 12-13 
 ا اللباس الريفمصانعن

 
PAGINA 14-15 

 خدمات
24 

 ساعة.

ود خاص  ود ك ع وج ا م صوًرا لمنتجاتن
 بكل منتج وأسعار البيع (حسب الطلب).

 النباتات المطلوبة تتطلب ذلك).
لدينا مجموعة جديدة من الصور المتعلقة 

 شركتنا. 
 

 نظام سريع وسهل االستخدام!
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地地栽栽苗苗 

 

pag.8-9 

容容器器苗苗  
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我我们们的的强强项项：： 不不同同产产品品针针对对

不不同同市市场场 

经过多年努力，我们产品越

来越细化，更能满足客户的

品味与需求，我们都可保证

最佳的性价比。 

 

园园艺艺中中心心专专用用品品种种 

景景观观专专用用品品种种 

园园艺艺师师专专用用品品种种 

 

pag.12-13 

我我们们的的工工厂厂装装扮扮下下乡乡 

 

pag.14-15 

服服务务 

我们将在24小时内给出答

复。 

我们提供免费的标签服务，

上有条形码与售价（根据客

户要求提供）。 

我们的包装与邮递，采用托

盘箱或cc手推车（如果订购

的植物需要）。 

全新的图片标签系列涵盖大

量品种中。如欲了解我们的

产品系列和价格。 

 

顾客可以参考我们网络上的

完整产品目录，并在网上咨

询和下订。方便快捷！ 

 

pag.16 

可可持持续续发发展展 和和 透透明明 

公司一直注重创新，加强可

持续发展。我们迈出的第一

步，是以高分获得MPS A级证

书。这一认证，肯定了我们

的职业道德。 

我们希望与合作伙伴建立亲

切端正，直接持久的关系。 

 



Plants grown in containers

ن  ا م ممة خصيًص رة وآالت مص مبتك
 أجل هذا القطاع.

 نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية.
 

PAGINA 6 
 زراعة داخل التربة

 
PAGINA 8 

 الزراعة داخل أوعية
 

PAGINA 10-11 
 

 نباتات الزينة لكافة األسواق

 واالحتياجات المختلفة لعمالئنا، سواء 

 والثمن.
 

 الزينة
 منتجات خاصة بالمناظر الطبيعية

 منتجات خاصة بالمهنيين
 

PAGINA 12-13 
 ا اللباس الريفمصانعن

 
PAGINA 14-15 

 خدمات
24 

 ساعة.

ود خاص  ود ك ع وج ا م صوًرا لمنتجاتن
 بكل منتج وأسعار البيع (حسب الطلب).

 النباتات المطلوبة تتطلب ذلك).
لدينا مجموعة جديدة من الصور المتعلقة 

 شركتنا. 
 

 نظام سريع وسهل االستخدام!
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地地栽栽苗苗 

 

pag.8-9 

容容器器苗苗  

 

pag.10-11 

我我们们的的强强项项：： 不不同同产产品品针针对对

不不同同市市场场 

经过多年努力，我们产品越

来越细化，更能满足客户的

品味与需求，我们都可保证

最佳的性价比。 

 

园园艺艺中中心心专专用用品品种种 

景景观观专专用用品品种种 

园园艺艺师师专专用用品品种种 

 

pag.12-13 

我我们们的的工工厂厂装装扮扮下下乡乡 

 

pag.14-15 

服服务务 

我们将在24小时内给出答

复。 

我们提供免费的标签服务，

上有条形码与售价（根据客

户要求提供）。 

我们的包装与邮递，采用托

盘箱或cc手推车（如果订购

的植物需要）。 

全新的图片标签系列涵盖大

量品种中。如欲了解我们的

产品系列和价格。 

 

顾客可以参考我们网络上的

完整产品目录，并在网上咨

询和下订。方便快捷！ 

 

pag.16 

可可持持续续发发展展 和和 透透明明 

公司一直注重创新，加强可

持续发展。我们迈出的第一

步，是以高分获得MPS A级证

书。这一认证，肯定了我们

的职业道德。 

我们希望与合作伙伴建立亲

切端正，直接持久的关系。 

 



Specialities for Nurseries and Trading Partners

Specialities for Landscape 
Architects and Garden 
Designers

Over the years, we have 
been able to refine our 

product range, adapting 
it to meet the tastes and 
requirements of our various 
clients, thus ensuring the best 
possible value in terms of 
quality and price.

Our strengths: 
A different range for 
each market

Specialities for 
Garden Centres

الم  بين والعمال الهذين يتمتعهوض ب  جهة 
عاليهههة مهههن التخصهههب يقومهههوض بمتابعهههة 
اإلنتهههههاج ويتولهههههوض مأهههههئولية ا عتنهههههاء 
بالشههكس والمظتههر للحصههول علهه  منههت  
كي جودة عالية من خالل تطبيهق تقنيهات 
مبتكهههرة وآ ت مصهههممة خصيًصههها مهههن 

 أجس هذا القطاع.
مر عمليهههة اإلشهههراف علههه  المنهههت  تأهههت

ومتابعتر حته  لحظهة التأهليم، وكله  كهي 
 نق م لعمالئنا منتجات كات جودة عالية.

 
6GANIG P 

 زراعة داخل التربة
 

6GANIG P 
 الزراعة داخل أوعية

 
PAGINA 10-11 

مجموعااة واةااعة مااا منتجااا   قوتنااا 
 نباتا  الزينة لكافة األةواق

عل  مر الأنين، تمكنا من رقس إنتاجنها، 
والتكيهههههر أكثههههههر وأكثهههههر مههههههع األكوا  

 وا حتياجات المختلفة لعمالئنا،  واء 
وبالتهههالي ىهههماض الموائمهههة بهههين الجهههودة 

 والثمن.
 

منتجاااا  خاباااة بمرا ااااز بيااا  نباتااااا  
 الزينة

 منتجا  خابة بالمناظر الطبيعية
 منتجا  خابة بالمهنييا

 
PAGINA 12-13 

 ا اللباس الريفمصانعن
 

PAGINA 14-15 
 خدما 

 42نقههوم بههالرد علهه  ا تفأهها   خهههالل 
  اعة.

نق م خ مة مجانيهة بتهوفير كتيهت يتضهمن 
رههوً ا لمنتجاتنهها مههع وجههود كههود خهها  
 بكس منت  وأ عا  البيع )حأت الطلت(.

نقههوم بتعليههت وت ليههر منتجاتنهها وشههحنتا 
داخس رناديق نقهس البضهائع أو العربهات 

األ هههههطح )إكا كانهههههت نوعيهههههة متعههههه دة 
 النباتات المطلوبة تتطلت كل (.

ل ينا مجموعة ج ي ة من الصو  المتعلقة 
بالع يهههه  مههههن األرههههناف التههههي تنتجتهههها 

 شركتنا. 
 

نههوفر لعمالئنهها كتههالوج كامههس علهه  شههبكة 
اإلنترنههههههههت، مههههههههع إمكانيههههههههة إ  ههههههههال 
ا  تفأهها ات والطلبههات عبههر اإلنترنههت. 

 نظام  ريع و تس ا  تخ ام!
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地栽苗 

 

pag.8-9 

容器苗 
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我们的强项： 不同产品针对

不同市场 

经过多年努力，我们产品越

来越细化，更能满足客户的

品味与需求，我们都可保证

最佳的性价比。 

 

园艺中心专用品种 

景观专用品种 

园艺师专用品种 

 

pag.12-13 

我们的工厂装扮下乡 

 

pag.14-15 

服务 

我们将在24小时内给出答

复。 

我们提供免费的标签服务，

上有条形码与售价（根据客

户要求提供）。 

我们的包装与邮递，采用托

盘箱或cc手推车（如果订购

的植物需要）。 

全新的图片标签系列涵盖大

量品种中。如欲了解我们的

产品系列和价格。 

 

顾客可以参考我们网络上的

完整产品目录，并在网上咨

询和下订。方便快捷！ 

 

pag.16 

可持续发展 和 透明 

公司一直注重创新，加强可

持续发展。我们迈出的第一

步，是以高分获得MPS A级证

书。这一认证，肯定了我们

的职业道德。 

我们希望与合作伙伴建立亲

切端正，直接持久的关系。 

 

ن  ا م ممة خصيًص رة وآالت مص مبتك
 أجل هذا القطاع.

 نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية.
 

PAGINA 6 
 زراعة داخل التربة

 
PAGINA 8 

 الزراعة داخل أوعية
 

PAGINA 10-11 
 

 نباتات الزينة لكافة األسواق

 واالحتياجات المختلفة لعمالئنا، سواء 

 والثمن.
 

 الزينة
 منتجات خاصة بالمناظر الطبيعية

 منتجات خاصة بالمهنيين
 

PAGINA 12-13 
 ا اللباس الريفمصانعن

 
PAGINA 14-15 

 خدمات
24 

 ساعة.

ود خاص  ود ك ع وج ا م صوًرا لمنتجاتن
 بكل منتج وأسعار البيع (حسب الطلب).

 النباتات المطلوبة تتطلب ذلك).
لدينا مجموعة جديدة من الصور المتعلقة 

 شركتنا. 
 

 نظام سريع وسهل االستخدام!
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ن  ا م ممة خصيًص رة وآالت مص مبتك
 أجل هذا القطاع.

 نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية.
 

PAGINA 6 
 زراعة داخل التربة

 
PAGINA 8 

 الزراعة داخل أوعية
 

PAGINA 10-11 
 

 نباتات الزينة لكافة األسواق

 واالحتياجات المختلفة لعمالئنا، سواء 

 والثمن.
 

 الزينة
 منتجات خاصة بالمناظر الطبيعية

 منتجات خاصة بالمهنيين
 

PAGINA 12-13 
 ا اللباس الريفمصانعن

 
PAGINA 14-15 

 خدمات
24 

 ساعة.

ود خاص  ود ك ع وج ا م صوًرا لمنتجاتن
 بكل منتج وأسعار البيع (حسب الطلب).

 النباتات المطلوبة تتطلب ذلك).
لدينا مجموعة جديدة من الصور المتعلقة 

 شركتنا. 
 

 نظام سريع وسهل االستخدام!
 

PAGINA 16 

 

pag.6-7 

地地栽栽苗苗 
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容容器器苗苗  
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我我们们的的强强项项：： 不不同同产产品品针针对对

不不同同市市场场 

经过多年努力，我们产品越

来越细化，更能满足客户的

品味与需求，我们都可保证

最佳的性价比。 

 

园园艺艺中中心心专专用用品品种种 

景景观观专专用用品品种种 

园园艺艺师师专专用用品品种种 

 

pag.12-13 
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Packaging with CC trolleys or with pallet boxes, as necessary.
We have a new range of photographic labels, which are 
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ن  ا م ممة خصيًص رة وآالت مص مبتك
 أجل هذا القطاع.

 نقدم لعمالئنا منتجات ذات جودة عالية.
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 زراعة داخل التربة
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 الزراعة داخل أوعية
 

PAGINA 10-11 
 

 نباتات الزينة لكافة األسواق

 واالحتياجات المختلفة لعمالئنا، سواء 

 والثمن.
 

 الزينة
 منتجات خاصة بالمناظر الطبيعية

 منتجات خاصة بالمهنيين
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 بكل منتج وأسعار البيع (حسب الطلب).

 النباتات المطلوبة تتطلب ذلك).
لدينا مجموعة جديدة من الصور المتعلقة 

 شركتنا. 
 

 نظام سريع وسهل االستخدام!
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盘箱或cc手推车（如果订购

的植物需要）。 

全新的图片标签系列涵盖大

量品种中。如欲了解我们的

产品系列和价格。 

 

顾客可以参考我们网络上的

完整产品目录，并在网上咨
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书。这一认证，肯定了我们

的职业道德。 

我们希望与合作伙伴建立亲

切端正，直接持久的关系。 

 

الم  بين والعمال الهذين يتمتعهوض ب  جهة 
عاليهههة مهههن التخصهههب يقومهههوض بمتابعهههة 
اإلنتهههههاج ويتولهههههوض مأهههههئولية ا عتنهههههاء 
بالشههكس والمظتههر للحصههول علهه  منههت  
كي جودة عالية من خالل تطبيهق تقنيهات 
مبتكهههرة وآ ت مصهههممة خصيًصههها مهههن 

 أجس هذا القطاع.
مر عمليهههة اإلشهههراف علههه  المنهههت  تأهههت

ومتابعتر حته  لحظهة التأهليم، وكله  كهي 
 نق م لعمالئنا منتجات كات جودة عالية.
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 زراعة داخل التربة
 

6GANIG P 
 الزراعة داخل أوعية
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مجموعااة واةااعة مااا منتجااا   قوتنااا 
 نباتا  الزينة لكافة األةواق

عل  مر الأنين، تمكنا من رقس إنتاجنها، 
والتكيهههههر أكثههههههر وأكثهههههر مههههههع األكوا  

 وا حتياجات المختلفة لعمالئنا،  واء 
وبالتهههالي ىهههماض الموائمهههة بهههين الجهههودة 

 والثمن.
 

منتجاااا  خاباااة بمرا ااااز بيااا  نباتااااا  
 الزينة

 منتجا  خابة بالمناظر الطبيعية
 منتجا  خابة بالمهنييا
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PAGINA 14-15 
 خدما 

 42نقههوم بههالرد علهه  ا تفأهها   خهههالل 
  اعة.

نق م خ مة مجانيهة بتهوفير كتيهت يتضهمن 
رههوً ا لمنتجاتنهها مههع وجههود كههود خهها  
 بكس منت  وأ عا  البيع )حأت الطلت(.

نقههوم بتعليههت وت ليههر منتجاتنهها وشههحنتا 
داخس رناديق نقهس البضهائع أو العربهات 

األ هههههطح )إكا كانهههههت نوعيهههههة متعههههه دة 
 النباتات المطلوبة تتطلت كل (.

ل ينا مجموعة ج ي ة من الصو  المتعلقة 
بالع يهههه  مههههن األرههههناف التههههي تنتجتهههها 

 شركتنا. 
 

نههوفر لعمالئنهها كتههالوج كامههس علهه  شههبكة 
اإلنترنههههههههت، مههههههههع إمكانيههههههههة إ  ههههههههال 
ا  تفأهها ات والطلبههات عبههر اإلنترنههت. 

 نظام  ريع و تس ا  تخ ام!
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Sustainability and 
Trasparency

Our logistical capacities are 
second to none in terms 

of organisation and efficiency 
and our extensive distribution 
network covers 40 countries 
allowing us to deliver even the 
largest plants at any time of 
year, quickly and efficiently.

As part of our constant quest 
for greater sustainability 

we have now achieved the 
internationally recognized MPS 
certification achieving the top ‘A’ 
classification in recognition of the 
quality of our work.
Our aim is to create long lasting 
relationships with our customers 
which are founded on trust and 
mutual appreciation.

Logistics

 الشفافيةو  االستدامة

 

 MPS ا
 . عالية جًدااألولى وبدرجة 

في عالقاتنا مع جميع الشركاء نبحث عن 

مباشرة  بقصد إقامة عالقات، واإلنصاف
 ودائمة

 
 الخدمات اللوجستية

رة  ا للخب د نتاًج ي تع ة، والت المنظمة للغاي

40 

 

 وفاعلية.
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 كيفية الوصول إلينا 

& 
)Innocenti & Mangoni Piante (

ا  5، على بعد Chiazzanoفي  م تقريًب ك
Via del Girone 
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物物流流 

长年累月所积累的经验与专

业实力，早就组织完善的物

流体系。我们的物流渠道深

入全球40多个国家，全年快

速高效送货，投递大型植物

亦无困难，用于建设公园和

花园或供应园艺中心。 

 

BANDELLA 

如如何何抵抵达达 

Innocenti & Mangoni 

Piante的管理中心与办公室

位于Chiazzano，距离皮斯托

亚5公里，地址是：Via del 

Girone 17。 

 الشفافيةو  االةتدامة
نحهههن دائمههها منفتحهههوض علههه  ا بتكههها ات 

بشههههكس  التههههي تأههههمح بزيههههادة ا  ههههت امة
. وكانههت الخطههوة األولهه  بالنأههبة مأههتمر
الفئهههة  MPSشهههتادة  لحصهههول علهه النهها 

 . عالية جً ااألول  وب  جة 
في عالقاتنا مع جميع الشركاء نبحث عن 
ونطههههو  عالقههههات قائمههههة علهههه  األلفههههة 

مباشرة  بقص  إقامة عالقات، واإلنصاف
 ودائمة

 
 الخدما  اللوجستية

نقههه م الع يههه  مههههن الخههه مات اللوجأههههتية 
المنظمة لل ايهة، والتهي تعه  نتاًجها للخبهرة 
والمتنية التي اكتأبناها عل  مر الأهنين. 

 21انتشهها  فههروع شههركتنا فههي أكثههر مههن 
دولة حول العالم يمكننا فهي أي وقهت مهن 

النباتههات كبيههرة الحجههم،  العههام مههن تأههليم
إلنشهههاء المتنزههههات والحههه ائق، وتهههوفير 
مراكهههههز بيهههههع نباتهههههات الزينهههههة بأهههههرعة 

 وفاعلية.
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يقهههع المركهههز اإلدا ي والمكاتهههت التابعهههة 

مههانجوني للنباتههات  &لشههركة إنوتشههينتي 
(Innocenti & Mangoni Piante )

كهم تقريبًها  9، عل  بع  Chiazzanoفي 
 Via del Gironeمهن بيأهتويا، فههي 
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مراكهههههز بيهههههع نباتهههههات الزينهههههة بأهههههرعة 

 وفاعلية.
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  يفية الوبول إلينا 
يقهههع المركهههز اإلدا ي والمكاتهههت التابعهههة 

مههانجوني للنباتههات  &لشههركة إنوتشههينتي 
(Innocenti & Mangoni Piante )

كهم تقريبًها  9، عل  بع  Chiazzanoفي 
 Via del Gironeمهن بيأهتويا، فههي 

17. 

物流 

长年累月所积累的经验与专

业实力，早就组织完善的物

流体系。我们的物流渠道深

入全球40多个国家，全年快

速高效送货，投递大型植物

亦无困难，用于建设公园和

花园或供应园艺中心。 

 

BANDELLA 

如何抵达 

Innocenti & Mangoni 

Piante的管理中心与办公室

位于Chiazzano，距离皮斯托

亚5公里，地址是：Via del 

Girone 17。 

Office

 الشفافيةو  االستدامة

 

 MPS ا
 . عالية جًدااألولى وبدرجة 

في عالقاتنا مع جميع الشركاء نبحث عن 

مباشرة  بقصد إقامة عالقات، واإلنصاف
 ودائمة

 
 الخدمات اللوجستية

رة  ا للخب د نتاًج ي تع ة، والت المنظمة للغاي

40 

 

 وفاعلية.
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 كيفية الوصول إلينا 

& 
)Innocenti & Mangoni Piante (

ا  5، على بعد Chiazzanoفي  م تقريًب ك
Via del Girone 

17. 

Staff

 الشفافيةو  االستدامة

 

 MPS ا
 . عالية جًدااألولى وبدرجة 

في عالقاتنا مع جميع الشركاء نبحث عن 

مباشرة  بقصد إقامة عالقات، واإلنصاف
 ودائمة

 
 الخدمات اللوجستية

رة  ا للخب د نتاًج ي تع ة، والت المنظمة للغاي

40 

 

 وفاعلية.
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 كيفية الوصول إلينا 

& 
)Innocenti & Mangoni Piante (

ا  5، على بعد Chiazzanoفي  م تقريًب ك
Via del Girone 

17. 

GLI UFFICI : 

办办公公室室 
 

LO STAFF : 

工工作作人人员员 

GLI UFFICI : 

办办公公室室 
 

LO STAFF : 

工工作作人人员员 



INNOCENTI & MANGONI PIANTE s.s.a. 
Via del Girone, 17 

51100-CHIAZZANO (PT) - ITALIA

Tel. +39 0573 530364 - Fax +39 0573 530432
www.innocentiemangonipiante.it
info@innocentiemangonipiante.it


