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Greenco is een internationale teler en verpakker van de lekkerste
snackgroenten. Het bedrijf introduceerde in 2005 als eerste het concept
snackgroenten onder het merk Tommies en ambieert een gezonde
bedrijfsvoering op basis van
samenwerking in de gehele keten. Greenco is een innovatief bedrijf met een
vernieuwende kijk op het telen en vermarkten van groente.
Door het telen, verpakken en vermarkten van smaakvolle en alsmaar
gevarieerdere en duurzamere snackgroenten, biedt Greenco iedereen
mogelijkheden om makkelijk gezond te eten. Zij zet haar passie en innovatie in
om lekkere, veelzijdige en natuurlijke snackproducten op basis van groenten
aan te bieden die bijdragen aan volwaardige, gezonde voeding en een
bewuste levensstijl.
Greenco voert internationaal een breed assortiment van de lekkerste
snackgroenten. In haar portfolio zitten verschillende proposities en merken
waaronder het bekende merk Tommies. De tomaat is het boegbeeld van
Greenco maar ook andere snackproducten op basis van groenten worden
met de grootse inzet en op het hoogste kwaliteitsniveau ontwikkeld.

Passie en Innovatie voor een lekker, lang leven!
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Greenco is an international grower, marketer and seller of the most tasty, highquality snackvegetables. In 2005 the company was the first to introduce the
concept snackvegetables under the Tommies brand and it aspires a healthy
business operation throughout the complete chain. Greenco is an innovative
company with a refreshing look on cultivation and marketing of vegetables.
By growing, packing and selling tasty and increasingly diversified and sustainable
snackvegetables, Greenco offers everybody the opportunity to eat healthy
in an easy way. It uses its passion and innovative power to provide people
throughout the entire year with versatile, tasty and natural snackvegetables
that contribute to a full and healthy diet and that make a conscious lifestyle
more fun and easy.
Internationally, Greenco carries a wide assortment of the tastiest
snackvegetables. In it are different propositions and brands amongst which
the wellknown brand Tommies. The tomato is Greenco’s figurehead but other
snacks based on vegetables are developed with the most effort and the
highest quality standard.

Passion and Innovation for a Long and Happy life!

