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i är fantastiska!
Under året har 
jag funderat 
mycket kring 
vilken hög 
servicegrad 

vår bransch har i alla led. 
Varje gång vi gör en speci-
albeställning så är det en 
lång rad med personer som 
engagerar sig för att det ska 
kunna lösas. 

Jag tror tanken på riktigt satte 
sig när vi besökte Amsterdam 
förra våren. En resa som jag 
länge funderat över, men som tyvärr ständigt blivit upp-
skjuten. Ett riktigt tjänstefel att jag drev butik så många 
år utan att besöka auktionen och odlingarna. Ni som 
inte varit där måste åka dit. Har du inte råd så spara, har 
du inte tid så prioritera, är du flygrädd så ta bussen. Är 
du florist bör du uppleva hur det fungera. Få en uppfatt-
ning om hur enormt stor auktionen i Aalsmeer är, till ytan 
är byggnaden en av världens största!

Det är många händer blommorna passerar innan en 
specialbeställning landar på din arbetsbänk. Och inn-
an dess sker ofta en gedigen planering. Om jag hade 
haft bättre koll på hela kedjan och upplevt det på 
riktigt, så hade jag stått mer rakryggad när priset gavs 
till kunden.   Leverantörerna står oftast på tårna för att ge 
er service. Det värmer i hjärtat att de allra flesta av er gör 
samma sak mot era kunder, och mot mig. 

Vi fick precis chansen att smygstarta vår nya blomster-
förmedling mazzo, med drygt 300 ordrar över hela 
landet. Ordrar som var tvungna att hanteras manuellt, 
eftersom systemet inte är klart. Mitt i julruschen tvinga-
des vi kontakta alla butiker och det var extremt få som 
inte hade möjlighet att ställa upp. Ni ska bara veta hur 
mycket det betyder. Jag är otroligt tacksam och glad för 
alla er som hjälpte till. Vilken start och vilken energikick 
inför lanseringen! 

Väl mött,
Madeleine

Ni är fantastiska!! 

N

LEDARE

all you wish
forbusiness

Christmasworld har allt du kan önska dig. 
Upptäck vårt nya mässkoncept med ett utökat 
utbud av dekorationer för årets alla högtider, 

fl orist- och trädgårdsartiklar.

Vi ser fram emot att ses på plats!
christmasworld.messefrankfurt.com

med ett fantastiskt utbud 
av färska blommor och 

prydnadsväxter.
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mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94

Seasonal Decoration at its best
25/1 – 29/1 2019
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Utvalt

Pink is the new black!

Choklad, Svenska kakaobolagetArmband, ByMickleit

Presentförpckning, Dude Packaging Design Bukett, mazzo



Pink is the new black!
Kort, Kortkartellen.

Kruka, Bloomingville
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show

8 / 2 – 12 / 2 2019

  sensational 
   exceptional 
  original

Upplev mångfalden på världens ledande mässa för 
consumer goods. Här fi nns de senaste trenderna, 
innovationerna och designerna inom alla segment. 
Ambiente visar vägen för branschen och låter dig ta 
klivet in i framtiden. 

Information och biljetter: 
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94
mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com

Partner

India
Country

Armband, Design Ida Hjalmarsson
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För florister som inte besökt Amsterdam är det ett  
ypperligt tillfälle att både besöka den enorma  

auktionen – men också inspireras  
av den livliga staden.

TEXT: KAJSA TENGVALL  FOTO: MADELIENE HARALDSSON

RESA

damsterAm
Inspireras  
       av
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Nederländerna är det natur-
ligtvis Amsterdams Royal Flo-
raHolland i Aalsmeer som ska 
ligga på schemat. För är det 
någonting man som florist ska 
besöka i sitt liv så är det navet 
för världens alla blommor. 
Till ytan är byggnaden en av 
världens största, så det går inte 

att se allt - men det är viktigt att själv få en 
inblick det enorma maskineri som är Royal 
FloraHolland.

För alla som arbetar i blomsterbranschen 
är det viktigt att har förståelse för hela 
processen innan materialet hamnar i butik. 
Det är lättare att stå rakryggad och berätta 
varför saker kostar vad de gör om man vet 
vad de är man säljer. Odlingen är ett gediget 
hantverk och det finns lika mycket passion 
hos odlarna som vi har till vårt yrke. Därför 
är det grundläggande att vi som florister kan 
förmedla det engagemanget.

Har du en gång sett arbetet bakom en od-
ling så kommer du kunna dela den känslan 
till dina kunder på ett helt annat sätt. 

Amsterdam är inte en särskilt stor stad, 
men det finns mycket att uppleva och se. 
Byggt på sankmark är det mängder av broar 
över alla kanalerna som likt ett nät delar 
upp staden i olika stadsdelar. Med tanke 
på att man enklast tar sig fram med cykel 
så finns det stor anledning att hyra en och 
själv susa fram på de cykelvänliga gatorna. 
Att hitta sin favoritdel av staden blir inte så 
svår när man snabbt kan ta sig från en till en 
annan. 

Vi på fiori ger en liten guide till våra  
favoriter när det kommer till inspiration. 

De Negen Straatjes, eller ’De 
nio gatorna’, ligger centralt i 
Amsterdam och är fyllt med 
mängder av små roliga och 
snygga butiker med person-

liga koncept. Detta område hade inte för 
så länge sedan ett dåligt rykte och staden 
gjorde inte så mycket för att förändra det. Så 
en lokal arbetsgrupp jobbade fram en plan 
om att förvandla stadsdelen till någonting 

nytt och intressant. Nu trängs butikerna 
med coola cafeer och restauranger som drar 
människor som letar efter något nytt och 
annorlunda. Driver du butik så är de här 
kvarteren den perfekta inspirationen till din 
egen verksamhet. 

Förtjust i avokado? Varför 
inte besöka restaurangen 
där allting innehåller den 
nyttiga frukten. På Daniël 
Stalpertstraat 61 ligger The 

Avocado Show, där man hittar en meny med 
annorlunda rätter och spännande smaker. 
Ett ställe som definitivt tänker utanför box-
en. Här kan man inte boka ett bord, utan får 
skriva upp sig på kö. Men man får hålla sig 
i närheten för när ett bord blir tillgängligt 
kommer ett sms och man har en kvart på sig 
att komma tillbaka. 

En lite undangömd pärla 
är Museum Van Loon som 
ligger precis vid kanalen på 
Keizersgracht 672. Med sin 
vackra trädgård och skulp-

turer som pryder taken har det en vacker 
utsida, men det är interiören på museumets 
insida som är pricken över i:et. Här har 
man renoverat för att återspegla 1800-talets 
glansdagar med fantastisk stuckatur i taket 
och vackra träpaneler som pryds av en om-
fattande samling av målningar. Men i huset 
kan man också se de delar som speglar 
en typiskt holländskt hus för den ’vanliga’ 
människan i källarens kök. 

Är man sugen på ännu fler 
konceptbutiker och inspi-
ration är det till den gamla 
arbetarstadsdelen Joordan 
man ska bege sig. Arbetarna 

flyttade för länge sedan, men byggnaderna 
är lika pittoreska. Här är gatorna fyllda med 
konstgallerier, kaféer och butiker med fing-
ret på trendpulsen. På lördagarna huserar 
den gemytliga marknaden på Noordermaark 
där det går att hitta det mesta för den som 
bara har tålamod att leta. 

I

1.

2.

fiori♥ Amsterdam

3.

4.

RESA
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fiori♥ Amsterdam Vi tipsar om våra favoriter

• Det finns 700 000 cyklar i Amsterdam
• Staden har över 50 museum varav 

två av de mest kända är Rijksmuseum 
och Anne Franks hus

• Royal FloraHollands auktionsbyggnad 
är en av de största byggnaderna i 
världen

• Det beräknas att det säljs cirka 12.5 
biljoner blommor och plantor varje år 
på auktionen

Kort om:
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2018
utmärkelser

Ett år har precis passerat och nu vill vi ta chansen att  

uppmärksamma några i branschen som utmärkts sig  

lite extra. Ge dem en ryggdunk eller en high five,  

det är ett gäng som tar branschen framåt!

Årets: PR-kampanj • Veteran 
• Inspiratör

 • Talang

12   fiori magazine12   fiori magazine
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Det är en hårfin gräns när man som vinstdrivande företag 
lyfter välgörenhet och samhällsfrågor. Interfloras kampanj i 
samband med internationella kvinnodagen är ett fantastiskt 

exempel på en genomtänkt och smakfull PR-kampanj. Med hjälp av 
duktiga florister dekorerades ett antal kvinnliga statyer, från norr till 
söder, med blommor. Med kampanjen ville Interflora uppmärksam-
made en viktig jämställdhetsfråga. Varför finns det inte fler kvinnliga 
statyer i stadsbilden och offentliga utrymmen runt om i Sverige?

PR-kampanj

Årets: PR-kampanj • Veteran 
• Inspiratör

 • Talang

Interflora


Floristkompaniets blomsterdekoration på Greta Garbo.
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Veteran
Ingvar

Det är inte svårt att bli lite extra lycklig av en Ingvar 
Strand, en pensionerad florist som fortfarande brinner 
precis lika mycket för både blommor och yrket. 

Någon som dessutom inte tycker att det var bättre förr, utan 
välkomnar utveckling. Aldrig ett bittert ord i offentliga forum 
eller klagomål över branschen. Tvärtom visar han istället glatt 
upp vackra dukningar och inspirerande dekorationer. Och när 
det krisar verkar han vara en grym “veteranpool” i sin dotters 
butiker!



2018
utmärkelser

Marie Carlson är en för oss en solklar vinnare för priset 
som årets inspiratör efter att ha öppnat en otroligt genom-
tänkt och inspirerande butik - 64 år gammal.

De allra flesta skulle med gott samvete ta ut sin pension när man 
närmar sig 65 år. Och dessutom framgångsrikt drivit butik i flera 
decennier. Men Marie tänker tvärtom, hon anser att det är nu hon 
besitter erfarenheter och kunskap som gör att hon kommer att 
vara en lugn och harmonisk företagare.

Inspiratör
Marie
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Talang
Ida

Ida Hjalmarsson är 
tjejen som har alla för-
utsättningar för att bli 

en riktig stjärna! Med stort driv, 
talang och utan rädsla för att ta 
för sig kommer den här tjejen att 
gå långt. 

När vi sökte någon som kunde 
hjälpa oss med fioris Instagram-
konto fick vi mängder med svar 
från duktiga florister. Ida stack 
ut redan från början och vi är 
väldigt glada att vi fick ha henne 
till låns under hennes föräldra-
ledighet!
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Miljösmart

Tänk om     tänk grönta

a

a
a

a

Papperslöst  

Tänk efter!

Rengöringsmedel!

Elektronisk  

faktura

Emballage? 

Stäng av 

Tipsa oss! Har du tips på vad vi som florister 
kan göra för att minska vår miljö- och klimat- 
påverkan, maila oss på info@flowerdeluxe.se

Läs på skärmen eller skriv ut dub-

belsidigt. Tänk efter en extra gång 

innan du använder skrivaren. Läs 

istället mer texter på dataskärmen, 

scanna dokument och arkivera 

elektroniskt. Måste du skriva ut? Ställ 

in datorerna så att alla dokument 

skrivs ut dubbelsidigt. Ni gör av 

med hälften så mycket papper och 

sparar dubbelt så många kronor.

Ställ krav på leverantörerna när det gäller emballage.  Det är själv-klart viktigt att varorna är packade så de klara en transport men det finns en hel del att jobba på.Förutom att tänka på miljön så handlar det även om väldigt stora kostnader att hantera den otroliga mängd emballage.  

Stäng av alla apparater när de inte 

används. Apparater i standby-läge 

drar ström, därför är det bäst att 

stänga av dem helt. Ett tips är att 

dra alla sladdar till grenkontakter 

med avstängningsknapp. Glöm inte 

mobilladdaren som även en en stor 

brandrisk när den sitter kvar i uttaget.

 Det är många mil i bil som antagli-

gen är  rätt onödiga. Jakten på den 

perfekta nyansen på en ros får inte gå 

till överdrift. Tänk efter vad du erbjuder 

kunden. Pratar du aldrig om valet av 

blommorutan fokusera på känslan/stilen 

och färgerna så har du sparat både tid, 

energi, pengar och många gånger även 
miljön.

Fördelarna med elektronisk faktura, är många 

både för dig som företagare och för miljön. Det 

bidrar till en bättre miljö på grund av mindre 

manuell hantering samt att pappersförbruk-

ningen minskar.   Tänk även på att uppmuntra 

dina leverantörer att skicka fakturorna till dig 

över mail. Ett bra tips är att ha en separat mail 

till fakturorna. Lätt hänt att de annars försvinner 

i inkorgen.

Städa är viktigt, en butik ska alltid vara ren och fräsch även om vi hantera jord och växter.Kolla efter märkningar som Bra miljöval och Svanen när du köper städ- och rengöringsprodukter. Det finns få rengöringsmedel som slår vanlig hederlig grönsåpa och diskmedel.
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www.alot.se • info@alot.se
0515-71 11 00

Besök oss på:

Formex, Stockholm
monter C09:41

Nordic Living, Oslo
monter E03:16

Ny katalog skickas 
ut innan mässorna

Vi ses!
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Det var fyra år sedan sist och nu är det dags igen. I februari går  
VM i blomsterdesign av stapeln i Philadelphia, USA och Sveriges 

representant är Sofie Danielsson Söhr. Redo att sikta på vinst.

TEXT: KAJSA TENGVALL 
FOTO: LEONARD GREN, ERICA ERIKSSON

högt
SiktarSofie

ör fyra år sedan var 
hon på plats i Berlin 
och även denna gång 
har Inteflora valt att 
skicka Sofie. Varför 
de valt just henne tror 
hon handlar om att 
hon hållit en stabil och 

hög nivå under lång tid.
– Sen är det nog positivt att jag är så nör-

dig när det kommer till mitt yrke. Det gör 
att jag alltid vill hålla mig på en tekniskt hög 
nivå även när jag inte tävlar.

Att hon redan nu sprudlar av idéer är nå-
gon som Sofie också ser som en stor styrka.

– Min hjärna slår igång på alla cylindrar.

IDEÉR OCH KONSTRUKTION
Det är totalt fyra stycken tävlingsuppgifter 
som de ska tävla i.

– Det som jag arbetar mest med just nu är 
att fundera på de tekniska lösningarna och 
konstruktion. Det ska vara 70% botaniskt, 
men för att skapa de här stora arrangemang-
en krävs en grundkonstruktion att bygga på.

Det är nämligen inga små verk de ska 
göra, det första kan vara upp till 1x2x3 
meter och den ytan ska täckas.

– Jag har nog alla mina idéer klara för 
mig, men de ska ju komma till liv också 
säger Sofie och skrattar. Det blir ju att bolla 
det praktiska och tänka på hur jag vill ar-
beta med blommorna samtidigt. Nu har jag 

kontakt med plåtslagare och möbelsnickare 
till exempel.

Att tolka de olika kategorierna är ju också  
en balansgång. Den första kategorin är arki- 
tektur, vilket Sofie väljer att göra minimalistiskt.

– Det finns väldigt många krav att uppfyl-
la. Jag brukar jämföra det med kock-VM för 
de som har svårt att förstå. Varje domare har 
sin smak och tycker att olika saker är gott. 
Naturligtvis följer de generella riktlinjerna 
och måste även motivera sina poäng inför 
övriga domare. Men det går inte att göra 
arrangemang som är allas favorit.

KÄNSLOR I SCHACK
Slutet av året är den mest hektiska. Det är 

F

INSPIRATION
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full rulle inför högtiderna och för Sofie finns 
det inte så mycket tid att öva. Men hon ser 
det som att allt hon hinner med är bra.

– Det är en lång process från det att man 
får uppgifterna. När julen är över kommer 
jag börja träna på riktigt. Och då gör jag det 
om och om igen tills det sitter. Varje detalj 
kommer ha en mening och funktion.

De tre första uppgifterna kan de öva på 
att jobba med i flera månader, men sen 
kommer ’the secret box’. En timma innan 
start får de lådan där alla de 24 tävlande får 
samma material. Det kan vara precis vad 
som helst.

För att hålla känslorna i schack så gäller 
det att vara totalt koncentrerad. Att leverera 

på plats är en helt annan sak än att öva. 
Vare sig det är till uppgifterna hon fått eller 
den hemliga, det går inte att pressa fram 
kreativitet.

– Jag förstår att idrottare behöver mentala 
coacher. Men jag är duktig på att hitta totalt 
fokus och har bra nerver.

BRA STÖD
När Sofie fick veta att hon blev den som 
skulle åka till VM igen fanns det bara en 
person som hon ville ha som sin assistent. 
Thomas Kallin som själv varit med och 
tävlat samt assisterat flera gånger.

– Tomas har erfarenhet av att tävla på hög 
nivå och han är domare själv. Det är guld 

värt att kunna bolla med honom. Det känns 
tryggt att ha honom med mig på vägen.

Hennes egna kollegor är också ett stöd 
som hon uppskattar.

– Det är fantastiskt att kunna nöta mina 
idéer med dem. De vet att jag siktar 100% 
på att vinna. De bromsar när jag har lite för 
grandiosa idéer och hejar när det är mer 
rimliga.

Inspirationen kommer från en mängd 
olika ställen, men i år har hon gått mycket 
på museum. Vackra miljöer och lokaler, 
färgsättningar och konst. Ibland kommer 
det finaste ur det enkla menar Sofie. Det ska 
hon använda i år.

NAMN: Sofie Danielsson Söhr
ÅLDER: 30 år
BOR: Stora Essingen i Stockholm
ARBETAR: Floristkompaniet och har det egna 
företaget Sofie Danielsson Söhr Floristik

OM SOFIE



INSPIRATION



Inspiration
FOTO: LEONARD GREN, ERICA ERIKSSON
FLORIST: SOFIE DANIELSSON SÖHR



INSPIRATION



Formex 15-18 januari
monter C09:40

Öppet Hus i Fågelsång 
24-25 februari

www.vkvividi.se    

    vkvividi        vkvividi    
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0% Fat
        0% Salt
0% Sugar 

  100% LOVE

AS INDIVIDUAL AS YOU ARE

roseswithnames.com
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ulia började sin kreati-
va bana med att studera 
konst, som hon senare 
även undervisade i. När 
hon började intressera sig 
för det floristiska hittade 

hon ett sätt att väva samman arbetet som 
florist med konsten, en kombination som 
visat sig unik. Med 20 år i branschen är hon 
numera ett välkänt namn både som florist 
och konstnär. Hon har gjort sig känd som 
en kreatör med många strängar på sin lyra. 
Idag driver hon butiken Artisthok i utkan-
ten av Tallinn och kombinerar arbetar som 
frilansande florist och kreatör. Hon anlitas 
ofta till bröllop både i och utanför Estland. 

Yulia är dessutom en meriterad florist i 
tävlingssammanhang och tvåfaldig vinnare 
i floristmästerskapen i Estland. 2015 place-
rade hon sig på tredjeplats på International 
Flower Design Competition i Italien. 

Med rötterna i konsten använder hon 
växtmaterial till kreativ design som tar av-
stamp i det moderna. I sina verk leker hon 

gärna med olika former och texturer för att 
skapa nytänkande och pricksäkra kombina-
tioner. Hon använder mycket material från 
naturen och gör en förening mellan det och 
snittblommor. 

I ett av Yulias senaste projekt skapade hon 
en blomstershow tillsammans med COHIM 
Flower School Beijing i Kina. Med sex olika 
teman skapade hon blomsterarrangemang 
som tog avstamp i kinesisk kultur, och 
visade upp sitt hantverk i en fusion mellan 
tradition och det moderna. En bejublad 
show som satte den estländska floristen på 
kartan även i asien. 

Y

I denna artikelserie vänder vi blickarna ut i världen för att upp-
märksamma er på några riktigt intressanta kollegor i branschen. 
Andra landet ut är Estland. Länderna på andra sidan Östersjön 

har varit lite bortglömda i floristsammanhang. Men det finns  
flera florister som gör sig allt mer hörda även utanför Baltikum. 

TEXT: KAJSA TENGVALL  

ESTLAND
YULIA MEDVEDYEVA

NAMN: Yulia Medvedyeva
YRKE: Florist
GÖR: Äger butiken Artishok med  
ateljé och är frilansande florist 
FRÄMSTA MERIT: Tvåfaldig vinnare  
i floristmästerskapen i Estland

OM YULIA

STJÄRNOR I VÄRLDEN

 Yulia Medvedyeva, 
kreatören från Estland 
med många strängar  
på sin lyra.

™



AHTI LYRA
Med en gedigen bakgrund efter 20 år i branschen 
är Ahti Lyra en ständig komet på floristhimlen i 
Estland. Det som började som ett sommarjobb är 
idag en karriär som snuddat vid det mesta man kan 
göra som florist. Författare till böcker, organisatör av 
tävlingar, vinnare av nationella och internationella 
tävlingar. Med en brinnande kärlek till sitt yrke är 
Ahti en inspiration i blomstervärlden. Han är en frisk 
fläkt som är orädd för att gå sin egen väg.

JANNE RAUD
Den estländska floristen Janne Raud balanserar 
tävlingar med arbete i blomsterbutik, men gör också 
växtinstallationer. Med okonventionella lösning-
ar skapar hon dekorationer där växtmaterialet får 
både talar för sig själv och manipuleras till att kittla 
fantasin. Väggar av gröna växter som för tankarna 
till böljande landskap och moderna tolkningar av 
juldekorationer. Varför inte bygga ett tak av blommor 
till en fest? 

PRIIT PRESS
Blommor ska vara en del av livets alla skeden tycker 
floristen Priit Press. De ska kunna användas för 
stunder av glädje såväl som sorg, de festligaste ögon-
blicken och när man behöver lite extra uppmuntran. 
Att skapa riktigt minnesvärda blomsterarrangemang 
är det Priit är allra bäst på. Enligt honom finns det 
näst intill ingen situation av betydelse i livet som inte 
blir bättre av blommor. Från sin butik i Tallin är näst 
intill allting möjligt när det kommer till blommor 
och grönska. 

ANDRA STORA  
FLORISTER  
FRÅN ESTLAND:

ANTAL INVÅNARE: 1,3 miljoner
HUVUDSTAD: Tallinn
NATIONALDAG: 24 februari
OFFICIELLT SPRÅK: Estniska

FAKTA OM ESTLAND: 

STJÄRNOR I VÄRLDEN



Trendset München B2:D23 3-5 januari

Oslo Design Fair E02-08 23-25 januari

Christmasworld 11.0 B50 25-29 januari

FORMEX C14:31
15-18 januari   

Ny 
katalog!

vår / sommar
2019

@wikholmform 
 #wikholmform www.wikholmform.se@wikholmform

formex A14:37
www.skonating.com   
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Vad fick dig att välja floristyrket?
– Blommor har alltid fascinerat mig och så 
länge jag kunnat har jag beundrat, plockat 
och arrangerat. Jag kan inte leva utan blom-
mor helt enkelt. Så just därför valde jag att 
bli florist.

Vad skulle du då uppskatta  
att få för blombukett?
– Något som doftar. White O´Hara-rosor, 
liljekonvaljer eller mimosa.

Vad ser du fram emot i vår?
– Jag ska ha min första workshop för floris-
ter som vill specialisera sig på bröllop med 
högre budget. Det ska bli så kul! Vi kommer 
spendera fem dagar tillsammans på Villa 
Strömsfors, med mycket business talk, god 

mat och blommor. Vi avslutar vistelsen med 
en editorial fotografering till våra portfolios.

Vem har varit extra betydelsefull  
i din karriär och varför?
– Min vän och kollega, fotograf Isabelle 
Hesselberg som fick mig att förstå att man 
måste hitta sin egna nisch om man vill 
sticka ut. Hon har också genom sina bilder 
tagna på våra gemensamma bröllop och våra 
samarbeten, hjälpt mig bygga mitt varumär-
kes visuella uttryck.

Vem vill du skicka vidare tråden till?
– Jeanette Hornbeck, Blomsterkompaniet. 
För att hon är så otroligt driven, smart och 
engagerad, en duktig florist och business 
woman. Henne ser jag upp till!

Linnéa Bergqvist

Vi vill lära känna fler florister inom branschen. Sedan  
2013 har en florist fått svara på frågor i varje nummer  
och sedan skickat tråden till en valfri branschkollega.Skicka vidare

NAMN: Linnéa Bergqvist 
ÅLDER:  33 år.
BOR: Halmstad
ARBETAR: Driver The Wild Rose, bröllops- 
koordinering och eventdesign.

OM LINNÉA

1. Christmasworld
Som världens största internationella mässa 
för årets alla högtider är Christmasworld 
en enorm upplevelse – både i yta och 
innehåll. Den 25-29 januari går mässan 
av stapeln i Frankfurt, med över tusen ut-
ställare från 43 länder. Här kan man samla 
all inspiration man kan tänka sig, knyta 
kontakter och göra beställningar direkt 
på plats. Christmasworld är definitivt en 
mässa du som butiksägare bör besöka i 
alla fall en gång i ditt liv. 

Krukor, dekorationer och allt däremellan 
– Ambiente är en av de viktigaste mäss-
sorna som finns inom inredning. Upplev 
de nyaste produkterna på marknaden 
och få en inblick i kommande trender, 
långt innan de kommer ut till konsument. 
Som kanske den mest inflytelserikaste 
mässan internationellt inom inredning är 
Ambiente en smältdegel som lockar till 
sig utställare från över 80 länder. Mässan 
pågår mellan den 8-12 februari.

Mellan den 18-22 januari pågår mäss-
san Maison et Objet i Paris. En inred-
ningsmässa med väldigt stort fokus på 
trender och den absolut nyaste designen. 
Här blandar man en eklektisk samling 
inspiration uppdelat i specifika kategorier. 
Allt mellan inredningsdetaljer och dofter 
speciellt utvecklade för hemmet. 

internationella mässor

– 0700 063 328 –
www.kransband.online

Kransband Online levererar  
dina handtextade kransband  

till hela landet
www.dutz.nl | 0706526195

Välkommen våren
Besök vår monter A01:11  

på Formex

2. Ambiente 3. Maison et Objet



Zandra Rhodes till Formex!  
– redan inlagd
Under Formex i 15-18 januari 2019 
gästas mässan av den legendariska 
designern Zandra Rhodes. Hon har 
klätt allt från kungligheter till musiker, 
men är också en färgsprakande in-
redningsfantast. På Formex kommer 
man kunna stiga in i en replika av 
delar av hennes egna hem. Bered 
er på regnbågens alla kulörer, 
humoristiska inslag och blinkningar 
till modevärlden!
Kaleidoscope Penthouse by Zandra 
Rhodes hittar man direkt på Formexs 
entrétorg.

Notiser

Är du redo för den nya formen av 
rapportering av arbetsgivardekla-
rationer på individnivå (AGI) som 
blir gällande för alla bolag från 
den 1 januari 2019? 
 Löner som betalas ut under janu-
ari månad ska redovisas individuellt 

senast den 12 februari 2019. Upp-
gifterna som ska lämnas är ungefär 
densamma som brukar lämnas i den 
årliga kontrolluppgiften. 
 Så för 2019 och framåt kommer 
alltså inte någon kontrolluppgift 
behöva lämnas in.

                    Ny rapportering  
av arbetsgivardeklarationer
Nyhet!

bilder har vår hash- 
tagg #fioribilden i 
Instagram. Hash- 
tagga du också!42063

florahallen.se | florahallen@telia.com  | Grundat 1905 
08-556 700 20 | Trädgårdshallen Årsta

Allt  
för den  

krävande  
floristen

22

granola 
Perfekt till mellanmålet

dU bEHövEr:
1 förpackning med ätbara blommor
1 paket mozzarella
50 gr räkor
100 gr rökt lax
1 påse med någon sorts krispig sallad
1/2 huvud med isbergssallad
1 liten låda med små, delade körsbärstomater
1 burk med svarta oliver
Balsamvinäger
2 matskedar med ceasardressing
Olivolja

NöTblANdNiNg:
1 dl kokosflingor
2 dl sötmandel
2 dl cashewnötter
2 dl gojibär (eller andra torkade bär)
1 msk flytande honung
Kanel

gör sÅ Här:
Sätt ugnen på 200 grader. 
Bred ut havregryn, linfrön och  
solrosfrön på en långpanna.
Blanda vatten, rapsolja, honung,  
kanel och kardemumma och häll  
det över de torra ingredienserna.
20 minuter i ugnen, rör om då och då.
Under tiden, hacka nötterna och  
rosta i en stekpanna några minuter.
Strö över kanel och häll på lite  
honung.
Blanda nötterna med kokos  
och gojibär.
låt allt svalna och blanda det sedan, 
förvara i en tätslutande burk.

Serveras med fruktsallad och  
lite yoghurt. Perfekt mellanmål!

inSPirAtiOn

fiori_okt2018_2.indd   28 2018-10-10   21:48

Det smög sig in ett fel i receptet för 
granola i förra numret av fiori magaine. 
Självklart behöver du inte varken 
blommor, mozzarella eller rökt lax till 
din frukostfil. Hela avsnittet under ”Du 
behöver” hängde kvar från ett tidigare 
mycket utsökt recept i vår tidning. 
 Vi ber om ursäckt för detta så klart.

Granola utan räkor

rättelse
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Julen
ulgranskulorna kanske inte ens 
är nedplockade än, men det är 
lika bra att utnyttja att ni fort-
farande är i jul-läge. Redan nu 
är det bra att börja spana in vad 
ni vill köpa in till nästa år. Leta 

inspiration, kolla på trender, kanske till och 
med åka på mässan Christmasworld som är 
i slutet av januari. Ju tidigare ni är ute med 
era inköp desto större är möjligheten att 
förhandla till sig bättre priser, med mindre 
stress i november.

UTVÄRDERA LITET SOM STORT
Det är väldigt viktigt att efter årets största 
högtid samla personalen direkt och utvär-
dera. Gå igenom allt punkt för punkt och 
ha det som underlag till nästa år. Hur var 
arbetsfördelningen, nyttjades arbetskraften 

rätt, gick det att följa planeringen som ni 
tänkt?

När man diskuterar alla tillsammans är 
det enklare att utröna vad som satte käppar i 
hjulen, men också vad som gick bra! Fanns 
det problem som var uppenbara tidstjuvar 
eller som förhindrade effektivisering är det 
troligtvis mer än en som upplevt det. 

MAXIMERA EFFEKTIVISERINGEN
Se till att packa ned allting effektivt. Inves-
tera i rejäla, genomskinliga plastbackar så 
ni direkt ser vad som är i, utan att behöva 
öppna locken. Sortera och märk upp or-
dentligt så ni vet vad ni har kvar till nästa år. 
Gå igenom vad det är som har sålt, vad gick 
det åt mest utav och fanns det något som 
sålde sämre?

Gör en återkommande lista år för år 

J

Nu har vi kommit till den fjärde och sista delen i 
vår serie om julplanering tillsammans med 
Johanna Johansson. Den mest hektiska tiden på 
året är över och det är lätt att vilja pusta ut. 

Hur gick det?

JULPLANERING

TEXT: KAJSA TENGVALL

att använda som underlag till kommande 
års inköp och planering. Det är lättare att 
undvika onödigt svinn och behöva ha rea på 
julgrejer och blommor om det är tydligt från 
föregående år vad som fungerade bäst.

SOCIALA MEDIER
De allra flesta lägger en hel del tid på att 
uppdatera sociala medier. Glöm inte att även 



KORT - TAGS
Träffa oss på FORMEX, monter C13:23

cardsbyjojo.se | johanna@cardsbyjojo.se | @cardsbyjojo

Ny 

kollektion

blomstergrossisten.nu |      @cblomstergrossisten  
Varmt välkommen till oss!

Det gör att vi kan erbjuda våra kunder ett riktigt brett 
 sortiment av blommor från noga utvalda odlare  

som håller högsta klass.

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment
 av snittblommor!

Med personlig service strävar vi alltid efter
 att göra våra kunder nöjda.

utvärdera det arbetet. Er mål-
grupp borde vara lokalt där ni har 
butiken, når ni den? Det är lätt 
att dras in och kommunicera med 
större målgrupper och privata 
kontakter. Men fokus måste ligga 
på era kunder, de som kommer in 
i er fysiska butik.

Det finns flera olika sätt att 

analysera er statistik genom 
både Facebook och Instagrams 
analysverktyg. Ta för vana att 
utvärdera det ni gör och speciellt 
till högtider som jul. Har ni ännu 
inte börjat köpa annonsering på 
sociala medier så är det hög tid 
att tänka på det inför det nya året. 
Det blir allt svårare att synas som 
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Checklista

januari

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Utvärdera julen

Räkna på svinnet 

Sortera och packa ned

Storstäda butiken

Underlag till nästa år

Lista inköpt

Beställning till nästa år

Utvärdera med personalen

Analysera företagskunderna

Utvärdera marknadsföringen

Analysera sociala medier 

Planera för nästa år

Kl i p p u t  
& s p a r a


Vi vill göra det så enkelt och 
effektivt som möjligt för er och 
har därför tagit fram en check-
lista där ni varje månad kan 
checka av vad ni har gjort. 

JULPLANERING

företagare då algoritmerna ständigt ändras. 
Framöver kommer det krävas att man 
betalar för att nå sin målgrupp. 

TA HAND OM FÖRETAGSKUNDERNA
Glöm inte heller att hålla koll på före-
tagskunderna. Skriv även där upp löpande 
om ni behöll de ni haft tidigare och om 
det kom några nya. Hur såg det ut med 
leveranser. Skulle ni till nästa år kunna 
styra företagskunderna till att leveranser-
na sker tidigare? Kanske kan ni leverera 
budet redan andra advent, så mottagaren 
har möjlighet att njuta en längre tid av 
blommorna. Det är viktigt att utveckla 
relationer med företagskunderna.

Fundera över hur ni gjorde det i år och 
på vilket sätt skulle ni kunna göra det 
ännu bättre nästa år. Hade ni tillräckligt 
med kundkvällar? Hur var intresset? Ett 

tips är att istället för att lägga allt krut på 
en enda kväll, där alla få en generös rabatt, 
är att dela upp det. Eller testa att nästa år 
ge alla deltagare en check på 20% på valfri 
bukett i december. Det är ett bra sätt att 
utvärdera om de kommer tillbaka för att 
nyttja erbjudandet.

PEPPARKAKOR I NOVEMBER
Försök att verkligen ta till vara på energin 
efter julen. Inköp, planering, vad gick smi-
digt och vad behöver förbättras - utnyttja 
det när det finns i färskt minne! Desto 
mer ni kan planera inför nästa år, desto 
mindre tid behöver ni stressa. Det är lätt 
att det egna firandet blir lidande, så se det 
också som en investering i både jobbet och 
nära och kära. Är du butiksägare är det 
helt okej att baka pepparkakor i mitten av 
november!

NAMN: Johanna Johansson 
ARBETAR:  Konsult som hjälper 
butiker med allt från exponering till 
att göra dem mer lönsamma. Även 
ansvar för Wikholms Forms mäss-
montrar och deras showroom. 
BAKGRUND: Vann som 24-åring 
SM-guld. Utbildad till domare. Under 
många år drev hon den anrika 
blomsterbutiken Prinsgatans Bloms-
teraffär i Göteborg där hon arbetade 
upp sina strategier för att klara av 
julens alla prövningar. 

OM JOHANNA



Checklista

www.charlieshouse.net | www.therapie.se  
info@charlieshouse.net | 0417-303 69

Kvalitetsteeri smaker för alla tillfällen

Besök oss i monter  
C01:17 på Formex  
och dofta igenom  
vårt sortiment!

Mässor som ni hittar oss på under våren
Trend & Form – Åbymässan – Göteborg 8-10 januari

Formex – Stockholm 15-18 januari monter C08:31 C09:31

gusdesign.se

Premiär för ny inredningsmässa
fackmässan på västkusten för alla i inrednings-, present-, cafe- och blomsterbranschen

Fackmässa öppen för företag
Tisdag 8 jan - Torsdag 10 jan
Välkomna till nyöppnade Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg.

www.trendoform.se

Registrera 
ditt företag 

på trendoform.se 
och få fri entré

Premiär för ny inredningsmässa
fackmässan på västkusten för alla i inrednings-, present-, cafe- och blomsterbranschen

Fackmässa öppen för företag
Tisdag 8 jan - Torsdag 10 jan
Välkomna till nyöppnade Åbymässan i Mölndal söder om Göteborg.

www.trendoform.se

Registrera 
ditt företag 

på trendoform.se 
och få fri entré

Mässan öppen:
Tis 8/1 – tors 10/1

Registrera ditt företag  
på trendoform.se  
och få fri entré

NY INREDNINGSMÄSSA
Fackmässan för branschfolk på västkusten inom  
inredning, present, cafe och blomsterbutiker.

Välkomna till nyöppnade Åbymässan  
i Mölndal söder om Göteborg.
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I tips från coachen tar vi upp frågeställningar som berör dig som småföre-
tagare. Det kan vara allt från skattefrågor och personalfrågor till frågor om 
upphovsrätt och hur du formulerar den perfekta företagspresentationen.Coachen

Tips från

et är två pensionsavgif-
ter du behöver betala 
som egenföretagare. 
Detta för att du ska få 
samma allmänpensi-
on som en anställd. 
Ålderspensionsavgift, 

eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift 
som arbetsgivaren betalar för en anställd. 
Den andra är allmän pensionsavgift, den får 
du tillgodoräkna dig när du betalar skatt på 
din lön eller överskott. Hur mycket du får 
från Pensionsmyndigheten beror helt enkelt 
på hur mycket du betalar in av det.

Som egenföretagare går du miste om 
tjänstepensionen som en anställd får från 
sin arbetsgivare.

För att kompensera den uteblivna tjänste-
pensionen behöver du ha ett eget procentu-
ellt sparande av din inkomst. Det behövs ett 
långsiktigt sparande för att trygga en bättre 
ekonomisk pension när du 
slutar arbeta. 

Du kan naturligtvis 
också ha ett eget 
privat sparande där 
du själv väljer hur 
du vill spara. Ett 
par exempel 
på långsiktigt 
pensions-
sparande är 
att sätta 
pengar i 

ett investeringssparkonto, ISK, eller spara i 
en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara 
inför din framtid som pensionär är att amor-
tera på bolån om du äger ditt boende. 

OM DU VILL PLACERA  
DINA PENSIONSPENGAR
Aktier, fonder eller stoppa i madrassen. Det 
finns flera sätt att placera dina pensions-
pengar. Premiepensionen är exempelvis den 
delen av den allmänna pensionen som du 
har rätt att själv välja hur du vill placera i 
fonder. Du kan när som helst byta fonder 
och det kostar ingenting att göra det. 

Vill du ha hjälp att välja fonder finns det 
stöd och tips på pensionsmyndighetens 
hemsida för hur du kan tänka. 

MINIMUM OCH MAXIMUM
Du måste ha en årsinkomst på minst 19 247 
kronor för att börja tjäna in till den allmän-
na pensionen. För att maximera  

din allmänna pension ska du ha en lön på  
42 031 kronor i månaden. 

VAD KOMMER DU FÅ I PENSION?
Gör en pensionsprognos och se 

hela din pension. Genom att 
skaffa ett konto och sedan logga 

in på ’mina sidor’ på pensions-
myndigheten.se kan du se 

hela din pension och vad 
du bör få ut per månad.

Som egenföretagare skiljer sig ditt sparande från någon som är anställd. Du har själv 
ansvar för att ditt sparande ska ge dig samma pension som om du vore anställd. 
Allmänpension och tjänstepension, avgifter och procent. Vi reder ut begreppen.  

TEXT: KAJSA TENGVALL

PENSION 
Vad innebär det som egenföretagare 

D Snabba tips!
SNABB CHECKLISTA  
ATT KOMMA IHÅG:

• Ta ut lön eller överskott. För att tjäna 
in till den allmänna pensionen behöver 
du ta ut lön eller överskott och skatta 
för den. Den allmänna pensionen är 
beroende av hur mycket du betalar in till 
Skatteverket via avgifter och skatter. Varje 
år räknas.

• Ditt egna sparande. Till skillnad från de 
flesta anställda får du ingen tjänste-
pension. För att motsvara vad de flesta 
anställda får i tjänstepension behöver du 
spara 4.5 % av din inkomst för ett långsik-
tigt sparande. En del väljer att sätta nivån 
för sitt sparande i samma nivå som en 
anställd med kollektivavtal.

• Det är viktigt att ha en plan för vad 
som sker om du skulle bli sjukskriven, 
drabbas av olycks- eller dödsfall. Behövs 
en försäkring och vad ska den i så fall 
täcka? Läs på om hur olika försäkringar 
fungerar och hur det kan påverka din 
pension. 

• Företag efter 65? Du kan driva företaget 
vidare även om du börjar ta ut pension. 
Det blir då ett större jobbskatteavdrag 
och lägre sociala avgifter. Och så klart, 
ju längre du jobbar desto mer får du i 
pension när du väl slutar. Att jobba lite 
extra eller 50% är ett bra sätt att öka 
på inkomsten när man kan ta fördel av 
avdrag och sänkta avgifter. 

Eget  
sparande

Tjänste- 
pension

Allmän 
pension
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ÖPPET HUS I ÄSKATORP 
5-7 JANUARI 2019

TREND & FORM I GÖTEBORG/ÅBY 
8-10 JANUARI 2019

FORMEX I STOCKHOLM 
15-18 JANUARI 2019
Monter C04:11

Välkomna!

Fioris läsare och Sofies 
instagramföljare har nu chansen 
att köpa en av Sofie exklusivt desig-
nad tygkasse. Du gör detta genom 
att swisha 200 kr till 1232022945, 
skriv under med namn, adress och 
telefonnummer i meddelanderutan, 
så skickas påsen hem till dig. 

Nyfiken på att veta mer om VM? 
Följ det officiella instagramkontot @
ftdworldcup2019 och Sofies egna 
instagramkonto @sofieflorist

Notiser
Sponsra Sofies  
VM-äventyr!

Eda är en vas inspirerad 
av organiska former i sko-
gen, rötter som kommer 
fram ur jorden eller snö 
som hänger tung på gre-
narna en kall vinterdag. 
Eda är döpt efter en av 
Skandinaviens största 
skogar som breder ut sig 
i fjällen mellan Sverige 
och Norge. Eda ger den 
enklaste lilla kvist från 
din trädgård en vacker 
inramning.

Fotografen Diana Lovring kommer 
från England, men bor nu i Danmark 
och arbetar som fotograf. Hennes 
förkärlek till blommor har nu blivit en 
bok där hon delar med sig av foto-
grafier, sin erfarenheter av att fånga 
blommor på bild och mycket mer.  
 Med ett nästan poetiskt bildspråk 
är det svårt att inte förtrollas lite av 
bokens innehåll. 

Vasen Eda

Capturing flowers 

tips!

boktips!

SVENSKA  
KAKAOBOLAGET

Hantverkschoklad, tillverkad i Sverige
av ekologiskt & hållbart odlade kakaobönor

www.kakaobolaget.se  I  info@kakaobolaget.se

INPRIS FR. 
25 SEK/BAR

BESÖK OSS PÅ FORMEX  
MONTER C:03:28
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Vi får dagligen ett fantastiskt gensvar med mängder av bilder. Vi är tacksamma att ni är 
så många som är engagerade och vill dela med er av inspiration till kollegor, inte bara i 
Sverige, utan från jordens alla hörn. Ett urval av bilderna publiceras i fiori magazine.fioribilden

@grona_boden

@madeleineharaldsson_

@astrantiapentrale

@karindecoflor

@lantlivtradgard

@florisspaleet



fiori magazine   39

Hashtagga era bilder på Instagram  
med #fioribilden #fioribrollop  

eller #fiorikransen.

@floristgalleriet

@caroline_florist @blomstertjejen.se

@madeleinehstd



Så mycket kärlek som skulle bindas.  
Så mycket glädje som skulle nå ut.

Välkommen till en ny värld  
inom blomsterförmedling.

Frihet | Enkelhet | Lönsamhet

035- 13 37 10 
hello@mazzo.se

mazzo.se/intresse 

Gör din intresseanmälan  
redan idag
• Vi ger dig 6 månaders  

kostnadsfritt medlemsskap
• Gå in på: intresse.mazzo.se

a
Tänk om du som florist fick förmedla  
hela din kreativitet i varje bukett. 

Returadress:  
fiori magazine 
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad


