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FIORI MAGAZINE – BLOMSTERBRANSCHENS
KOMPLETTA INSPIRATIONSKÄLLA
fiori magazine är en oberoende tidning, som startades
2012. Den skickas ut till blomsterbutiker, floristskolor,
grossister och leverantörer i Sverige. Magasinet är helt
kostnadsfritt och kommer ut fyra gånger om året.
Vi som arbetar med fiori magazine har som målsättning att vara det självklara inspirationsvalet för alla i
blomsterbranschen.
Är du verksam i blomsterbranschen och vill få
fiori magazine till ditt företag? Besök vår hemsida för
mer information.

LEDARE

Instagramvänligt?

F

ör ett par månader sedan
satt jag hemma hos en vän
och hennes dotter som med
stor inlevelse berättade om
att hon skulle ha sin första
tjejmiddag. Vi diskuterade
vad hon skulle laga för mat och jag inflikade med mina tips om att hålla maten hyfsad
enkel och istället satsa på en snygg dukning. Vännens dotter sken upp och utbrast,
”Exakt, det viktigaste med middagen är att
den är Instagramvänlig”. Vi knäckte oss av
skratt och diskussionen utmynnade i ett
snack om dagens ungdomar och det ytliga
med sociala medier.
Det gick några veckor och jag var iväg på
mässa där jag konstaterade att leverantörer

som skapat fotovänliga miljöer fick mer
uppmärksamhet. Mitt liv rullade vidare och
jag fick känna på hur det på riktigt fungerar
när allt man gör ska vara instagramvänligt.
Under en fantastisk helg i Andalusien, som
ni kan läsa om i det här numret, kunde man
inte skratta bort vikten av att allt skulle var
instagramvänligt. Jag fick snabbt anpassa
mig till att allt skulle fotas så till den grad
att jag inte kunde äta ur det fina apelsinfatet
förrän det förevigats på bild. ”Neeej, det är
rekvisita”. utbrast samlingen i kör. Vi dukade upp för middag med fina linneservetter,
jag noterade efter en stund att ingen annan
hade lagt servetten i knät. Oj, där klampade
jag i klaveret igen, servetterna var så klart
osckså rekvisita. Efter någon dag hade jag

rättat in mig i ledet och visste att man inte
kunde ta en pudrad bulle innan alla hade
fotat.
Vad vill jag säga med detta? Det väcker tankar och diskussioner. Hur hittar vi balansen
och förhållningssättet till hur instagramvänligt våra liv ska vara. En sak är säker, framtidens butiker och mässmontrar kommer inte
undan detta faktum. Miljöerna de bygger
i montrarna måste vara fotovänliga. Jakten
på vackra bilder kommer fortsätta och min
insikt är att begreppet “instagramvänligt”
inte har det minsta med ungdomar att göra,
det är en realitet för oss alla.
Väl mött,
Madeleine

Välkommen att boka
besök i vårt showroom
HÖST/JUL 2018

wikholmform.se • 033-41 71 00 • info@wikholmform.se

Utvalt

Lila

2

LILA/VIOLETT finns med bland de upp till 11 färgord
som anses vara grundläggande i alla språk, men i
svenska finns det inget stabilt och självklart sätt att
benämna de färger som ordet kan syfta på. I början
av 1800-talet kallades de blåröda färgerna normalt
för violett. I slutet av 1800-talet introduceras gredelin.
Från det tidiga 1900-talet har lila gradvis konkurrerat
ut både gredelin och violett och är idag det absolut
vanligaste ordet för färger mellan rött och blått.
(Källa: Wikipedia)
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Notiser

Calm, MusicforMoods och Breathe2Relax fokuserar alla på att vara i
stunden via musik och andning.

Grateful: a gratitude journal, Pacifica
och Feely uppmuntrar till att skriva
ner, och genom det fokusera, på det
som är bra i livet.
Worry Watch och Stop, Breathe &
Think hjälper dig med övningar och
verklighetskoll som passar just för
stunden.

32500

bilder har vår hashtagg #fioribilden i
Instagram. Hashtagga du också!

Nya öppettider på Formex
F ormex har lyssnat på sina besökare och utställare, så i augusti blir det nya
öppettider för mässan. Den största skillnaden är att lördagen nu tas bort.
21-24 augusti gäller följande öppettider för Formex:
Tisdag 09.30-18.30, Onsdag 09.30-18.30
Torsdag 09.30-18.30, Fredag 09.30-17.00

Interagera och interagera sig rejält!
Svara snabbt på kommentarer, gärna
med fyra ord eller mer, följ andra
användare, gilla och kommentera.

Var kontinuerlig, publicera med
jämn och hög frekvens, och ha en
gedigen identitet. Att nischa sig ger
bättre resultat än ett spretigt flöde.

Ha koll på statistiken för optimalt
engagemang. Om du har ett företagskonto kan du lätt ha koll på dina
följare, var de kommer ifrån, vad de
gillar mest och när de är aktiva. När
du vet dessa mönster vet du när du
ska posta koncisa och engagerande
inlägg.

Rörligt innehåll är ett vinnande
koncept. Må det vara videos, boomerangs eller bara flera bilder i ett
inlägg, så den som ser måste svipa.
Välj dina hashtags med noggrannhet, hashtags som inte är relevanta
för inlägget i fråga ogillas och
straffas av algoritmen!
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Här är de bästa tipsen för att göra det bästa av
Instagrams algoritm, så du inte försvinner i flödet!

Alla rosor med varumärket Florist SelectionAlla
är Fairtrade-märkta.
är F
Alla rosor
Alla rosor
med varumärket
med varumärket
FloristFlorist
Selection
Selection
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Tips! Instagrams algoritm
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Driva eget kommer här med tips på
appar som hjälper dig stressa ner,
istället för att distrahera på arbetet.
Besök deras hemsida för den kompletta listan.

0% fat
0%0%fatfat0% salt
0%0%
salt
salt
0% sugar
0%0%sugar
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Tips! Så undviker du stress
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With care
for beauty and
professional
With care
With care
design
for beauty
for beauty
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professional
designdesign

www.floristselection.se
www
www.floristselection.se
www.floristselection.se
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MÄSSA

Ambiente
Frankfurt

FOTO: MADELEINE HARALDSSON

Mässan som räknas som den
största inredningsmässan i världen,
med drygt 4 500 utställare och
140 000 besökare! Det är den i
särklass största mässa som Messe
Frankfurt arrangerar och det märks,
uppslutningen är enorm!
FIORI HAR BESÖKT mässan ett flertal gånger och

fått bra koll på vilka hallar som är mest intressanta
att besöka. För att hinna med hela mässan på bara
några få dagar, det är omöjligt.
Frågan kommer ofta varför man som butiksägare
ska lägga tid och pengar på att åka till en så stor
mässa. Mitt enkla svar är för att få inspiration, tanka
på med ny energi och framförallt för att kunna visa
kunder att vi hänger med i vad som händer inom
vårt område.
Det behöver inte heller kostar så mycket att åka på
en nationell mässa om man bara är ute i god tid! Vill
ni testa på att besöka en mässa som inte är så enormt
stor – då är tipset att åka på Tendence som är 30 juni
till 3 juli. Den är inte större än att man hinner ta sig
igenom alla hallar på två dagar. Så hoppas vi ses på
mässor i framtiden!
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must
haves
2018/19

Besök Tendence och upptäck alla oumbärliga produkter för
livet och växterna utomhus, och många andra höjdpunkter från
hem- och presentsegmenten för höst/vinter-säsongen och den
kommande vår/sommar-säsongen 2019.
Du hittar all information på: tendence.messefrankfurt.com
info@messefrankfurt.se
Tel. +46 7 90 79 68 94

International trade fair for
consumer goods.

10 fiori magazine

PORTRÄTT

KÄRLEK
för ett sista farväl
TEXT: EMMA ANDERSSON FOTO: KATJA HALVARSSON

Med stort utrymme för kreativitet och nyfikenhet arbetar sex florister dagligen
med att ta sorgbinderi till nya höjder. Handmålade urnor, naturmaterial och hållbarhet är en självklarhet hos en av florist-Sveriges specialister inom begravning.

I

gnis Begravningsbyråer i Stockholm
har över 70 anställda, 27 kontor i
staden och flera avdelningar som
samarbetar mot ett och samma mål.
Företaget har bland annat en egen
blomsteravdelning där Anna Filipsson jobbar som avdelningschef. I en intervju
med oss berättar hon hur det går till när hon
och hennes florister driver yrket framåt när
det gäller begravningsbinderi.
EN ARBETSDAG I
BLOMSTERAVDELNINGEN

För att allt ska flyta på är det viktigt med
logistiken och att följa upparbetade rutiner. Så arbetsdagen börjar tidigt med att
Anna och hennes sex florister stämmer av
morgonens leverans. Snittblommor sorteras
ut och förbereds till veckans beställningar,
och blommor som behöver slå ut ställs i en
temperatur som påskyndar processen. Till
beställningarna finns det alltid ekonomiskt
utrymme för att floristerna ska ha möjlighet
att vara kreativa i sina arbeten.

– Vi vill inte att binderiet ska få en känsla
av löpande band, förklarar Anna. Alla har
ett tydligt ansvarsområde för att det ska
fungera effektivt i verkstaden.
HARMONISKÅL OCH
HANDMÅLADE URNOR

Eftersom Anna och hennes kollegor jobbar
i navet av begravningar är de snabba på
att se nya beteendemönster hos kunderna.
Fler och fler vill ta med sig blommorna från
begravningen till den efterföljande minnesstunden, då man vill fortsätta att njuta
av dem en stund till efteråt. Detta för att
dekorera minnesstunden och göra den mer
personlig. På Ignis har man därför arbetat
fram en typ av binderi anpassat för att tas
med från begravningen. Ett lite billigare
alternativ som kan passa till dem som inte
står den avlidne allra närmast. Binderiet
kallas för “Harmoniskål” och är en låg, rund
bordsdekoration som kunden bestämmer
färg och storlek på. Floristerna väljer sedan
blommor som harmoniserar med de övriga

OM ANNA
NAMN: Anna Filipsson
ÅLDER: 50
BOR: Tyresö
ARBETAR: Chef på blomsteravdelningen på Ignis

Blommor,

UTBILDNING: Floristutbildning Norrköping -88.
Gesäll 1990.

blommorna till begravningen.
En annan trend som ökat mycket på
senare år är urnbegravningar. För att bemöta

fiori magazine 11

PORTRÄTT

Vi målar urnorna själva i
vintagestil med mjuka pastellfärger som passar till blommorna.
– Är man nyfiken finns det
stora möjligheter att förkovra
sig ordentligt inom begravningsbinderi.
HANTVERKET I CENTRUM

Anna berättar att hon ser att
fler och fler värdesätter hantverket, att man vill ha något
riktigt fint när man ger sin
sista hyllning till någon. Hon
tror även att sociala medier
har påverkat kundens medvetenhet på flera sätt, då många
till exempel ställer krav på
miljömedvetna produkter. Ignis
vill bemöta detta genom att
erbjuda fler nedbrytningsbara
material som kan ersätta tråd,

trenden har Ignis arbetat fram
lite nya koncept att presentera för kunden. Framför allt
kan de erbjuda en personligt
handmålad urna, som skapar
en fin helhet tillsammans med
blommorna.
– Vi målar urnorna själva i
vintagestil med mjuka pastellfärger som passar till blommorna vi binder. Vi gör detta för att
erbjuda en mer personlig och
vacker helhet, och färgen vi
använder är dessutom miljövänlig.
NATURMATERIAL
OCH ÅTERBRUK

Ignis Blommor är också kända
för att använda mycket material från naturen till sina
binderier.
– Folk vill ha naturmaterial,
vilket har varit populärt ganska
länge och ser ut att hålla i sig,
berättar Anna. Floristerna
plockar material från sina egna
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trädgårdar. En del får de även
från samarbeten med trädgårdsmästare och engagerade
grannar och släktingar.
– Istället för att åka till sopstationen skänker de överflödet
till oss. För hållbarhetens skull
vill vi använda oss av vad naturen har att ge och av sådant
som annars skulle slängas.
BEGRAVNINGSBINDERI
I UTVECKLING

En fördel med att jobba som
florist på begravningsbyrå är
att man binder mycket och
får mycket variation, eftersom
det är allt från kransar och
kistor till urndekorationer som
binds. Att man är med från
beställningens start till leverans
i kyrka gör också att man ser
helheten i processen. Anna til�lägger att floristernas nyfikenhet för hantverket, kunden och
samhället de verkar i, är viktiga
för att driva binderiet framåt.

plast och stickmassa.
– Jag tror också att fler och
fler går från att välja dyra träslag på kistor till miljövänligare
och att man då hellre väljer
att satsa på vackra bårtäcken
istället. Urnan tar också över
mer och mer eftersom den är
enklare att hantera, lite billigare
och mer miljövänlig, konstaterar Anna. Att intressera sig
för samhällsutvecklingen och
utveckla begravningsbinderiet
ur både en estetisk, och framför
allt en miljömässig synvinkel
är viktigt för floristerna på
Ignis. Och Anna och hennes
kollegor ser många möjligheter
i framtiden.

Boxar för alla
tillfällen

info@boxmakers.se | 0739840738
Boxmakers.se

Vi ska bli bäst. Häng med!
MED K VALITET OCH KUNDEN I FOKUS

SK A VI BLI MARKNADENS BÄSTA FLORISTNÄT VERK .
TÄNKER DU SOM OSS? HÖR AV DIG!
Nyfiken? Hör av dig till Martin!
073-984 95 46, martin.thysell@euroflorist.com

INSPIRATION

Andalusisk
inspiration
FOTO: DIANA LOVRING FLORIST: LINDA HANSSON

S

Låt dig inspireras av bilder från ett vårlikt Andalusien i
södra Spanien, där ett gäng kreativa människor samlades.
Under handledning av en skicklig fotograf fick de chansen
att fotografera bilder som gör sig i sociala medier.

yftet med helgen var att
lära sig mer om fotografering för sociala medier,
samt inspireras av vackra
blomsterarbeten och underbar mat. Fotokursen hölls
av fotografen Diana Lovring från Danmark,
medan floristen Linda Hansson inspirerade
med sina karakteristiska arbeten som hon
dagligen visar upp via instagramkontot @
årstidensbästa. Marie Skogström, en kock
känd från TV, stod för maten.

NÅ BREDARE MÅLGRUPP

En tydlig trend idag är att de som använder
sociala medier, och då främst Instagram, når
en bredare målgrupp i högre utsträckning.
– På Instagram har användaren bakom ett
populärt konto möjlighet att presentera sin
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verksamhet och sitt skapande på helt andra
nivåer än tidigare. Det är detta jag vill ta
fasta på, säger arrangören Veronica Nilsson.
Lindas instagramkonto “Årstidens bästa”
med bilder från hennes växthus, hemmaodlade snittblommor, buketter och kransar
följs av över 80 000 personer. Med vackra
bilder och en egen stil har hon i över sex år
inspirerat sina följare. Hon har alltså lyckats
bygga upp ett framgångsrikt Instagramkonto.
På frågan om hon varit strategisk och
målmedveten kring att bygga upp sitt konto
svarar Linda;
– Jag bara gör. Det är mitt liv och min vardag jag visar upp, jag lever för att skapa med
mina blommor. Jag har aldrig haft någon
målsättning att tjäna pengar eller leva på
mitt konto. Däremot är det roligt att många
nya dörrar har öppnat sig, med möjligheter

som jag inte hade fått utan Instagram.
BILDEN BERÄTTA EN HISTORIA

För att dela sitt kreativa intresse eller passion via till exempel Instagram är det viktigt
att kunna ta bilder som verkligen återspeglar
det man vill berätta. Man behöver definitivt
inte vara expert från början eller äga dyr utrustning för att kunna bli en bättre fotograf,
dock.
– Med dagens teknik och avancerade kameror räcker det ofta med en mobilkamera,
säger fotografen Diana Lovring.
Hon poängterar istället hur viktigt det är
att bilden berättar en historia och visar upp
hur man med enkla knep kan göra en framgångsrik efterredigering. På följande sidor
kan du ta del av fler tips om fotografering och
”styling” av bilder från Diana Lovring.

3 Bakgrunden 3
• Bakgrunden är viktig när
allt från gamla trädörrar
du stylar bilder av mat och
och rostig plåt till fina
blommor.
tapeter.
• Hitta en fin bakgrund som • Man har mycket att vinna
förstärker känslan av det
på att iordningställa en
du vill presentera.
fotohörna där olika bak• Samla på dig rekvisita med
grunder kan placeras.

fiori magazine 15

INSPIRATION

3 Storytelling 3
• Vad vill du säga
historia i huvudet.
med din bild.
• I detta exempel visualise• Vilket element är ditt fokus.
ras en härlig sommarfika
• Hitta element som föri trädgården där du nästan
stärker det du vill säga.
kan känna doften av de
• Dikta gärna upp en
nybakta sconsen.
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3 Komposition 3
• Vill du skapa en närvaro
• I denna bild känner du
i bilden tänk på att fota
att du är delaktig i en
tätt och nära objektet eller
process.
objekten. Vilket betyder
• Lägg märke till att hela
att allt inte behöver synas
kakfatet inte finns med i
i bilden.
bilden.

fiori magazine 17

TRENDSPANING
INSPIRATION
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Blomsterfest

•

10:e MAJ kl. 06.30-15.00

∏

kristi hiMMelsfärdsdAg

I fokus – odla och ätbart
Vi bjuder på massor av god mat,
inspiration och fina erbjudanden.

•

www.blomstergrossisten.nu – 033-444 999
följ oss på instagram för mer info

NEW

• NEW IN THE KITCHEN GARDEN ASSORTMENT: SUMMER FRUITS!
• GROW YOUR OWN FRUIT THIS SUMMER AND ALL THE FOLLOWING SUMMERS
• A TASTY COLLECTION OF CERTIFIED FRUIT PLANTS

Forex bord 1300x1950 mm

Forex borden 250x600 mm

3 Ljuset 3
• Att hitta ljuset är det viktihitta ljusinsläpp från ett
gaste när man arbetar
fönster.
med naturligt ljus.
• Här till exempel skapar
• Fota inte om det är dåligt
ett dämpat insläpp av
ljus. Vänta hellre på att
ljus utifrån en harmonisk
ljuset kommer tillbaka eller
stämning i bilden.

KORT – TAGS
Träffa oss på FORMEX, monter C15:03
cardsbyjojo.se | johanna@cardsbyjojo.se |

@cardsbyjojo

UTBILDNING

FRAMTIDENS

florister
TEXT & FOTO: EMMA ANDERSSON

Som floristelev gäller det att visa engagemang och intresse
för floristyrket och som butik behöver man ge eleverna
gott om tid och utrymme för kreativitet. Det är ett
enkelt recept för en lyckad praktikperiod.

P

rinsgatans Blomsteraffär i
Göteborgs är en veteran i
branschen och har också
tagit emot många APU-elever. Butikens personal berättar
om sina erfarenheter de har
av att handleda blivande florister.

OLIKA FÖRVÄNTNINGAR
PÅ OLIKA ELEVER

– Vi ser positivt på att ha elever hos oss.
Det blir mer tid till det kreativa arbetet för
alla i och med att vi har ett par extra händer
inne och eleven bidrar på ett bra sätt med
sin nyfikenhet. Lina och hennes kollega
Kajsa berättar också att de kan ha olika
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förväntningar på olika elever beroende på
personlighet och hur långt de har kommit
i utbildningen. Är man ny och försiktig
förväntas man till exempel inte att ta kunder
direkt över disk.
SÅ INTRODUCERAS ELEVERNA

– Vi försöker “ta hand” om eleven så att
den ska känna sig välkommen. Vi sätter inte
någon tidspress på eleven den första tiden
utan ökar lite efterhand, menar Kajsa. Lina
och Kajsa berättar att de första timmarna

Lina och hennes kollega Kajsa på Prinsgatans
Blomsteraffär i Göteborg. 

100% LOVE

AL
AS INDIVIDU

AS YOU ARE

roseswithnames.com
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www.kristallkommunikation.se

0% Fat
0% Salt
0% Sugar

UTBILDNING

och dagen gör mycket för upplevelsen av
resten av praktiken. De individanpassar efter
elevens behov och lägger tid på lite “lära
känna- snack” och introduktion av rutiner.
10-15 ELEVER PER ÅR

– Vi tar in elever när vi får frågan. Vi tar
en elev åt gången eftersom butiken är liten
och det kan nog bli 10 till 15 elever per år.
Det kommer elever både från gymnasiet och
vuxenutbildningen och de kan vara på både
grund- och påbyggnadsnivå, berättar Lina.
GE ELEVERNA TID

– Vi tar dagen som den kommer med tanke på vår lilla butik. Vi brukar kolla dagen
före vad som kan vara lämpligt att eleven
gör nästa dag. Sedan brukar vi förbereda
eleven att par timmar innan hen till exempel
ska få göra en begravningsdekoration.

Det viktiga är att
ge eleven tid, då
löser sig det mesta.
– Det viktiga är att ge eleven tid, då löser
sig det mesta. Man kan även ge en tidskrävande uppgift som håller eleven sysselsatt ett
par timmar. Utnyttja deras nyfikenhet och
glädje för yrket till sånt som inte brukar hinnas med. Annars brukar eleverna uppskatta
att få vara med och titta på när man arbetar
utan att själva ha något i händerna, menar
Lina.
INTRESSE OCH ENGAGEMANG

– Av eleven vill vi ha intresse och engagemang - då ger man gärna det lilla extra
tillbaka. Som butik ska vi framför allt ge
eleverna den tid de behöver och ha förståelse för att de är nya i yrket. Om man känner
att man har ont om tid är det kanske bättre
att tacka nej till floristelever. Det kanske är
det bästa för båda parter. Vi ser eleverna som
en extra resurs snarare än en börda och det
är vårt jobb att pusha dem med varsamma
händer.
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Det är mycket som ska klaffa för att elever ska få en bra
start i floristyrket, första intrycket av branschen är viktigt.
Därför bad vi en av landets floristutbildningar berätta hur
eleverna förbereds inför praktik.

M

unkeröds Utbildningscenter har
utbildat många
florister genom åren
och har lång erfarenhet av att förmedla
elevers och butikers förväntningar på den
viktiga praktiken. Lisa Ekholm, lärare
på skolan i Göteborg berättar om hur de
ser på den arbetsplatsförlagda delen av
elevernas utbildning.

SÅ FÖRBEREDS ELEVERNA

– Vi pratar mycket om vad som väntar.
Att det kan vara väldigt olika i butikerna
kring vad man får lov att göra och inte,
berättar Lisa. Eleverna får veta att de skall
hjälpa till med de sysslor de behärskar,
så under första praktiken kan de inte förvänta sig att få göra massor av floristiska
binderier. Vi säger också att det är viktigt
att eleven tar egna initiativ och visar att de
är intresserade. Då vuxna elever har mer
erfarenheter överlag, har de oftast lättare
att ta egna initiativ och ser mer vad som
behöver göras i butiken.
KRAV PÅ PRAKTIKPLATSER

– Att de är positiva till utbildningen.
De måste också förstå att det tar längre tid
för en elev att göra ett moment än vad det
gör för en erfaren florist. Det måste även
finnas tid för floristeleverna, så att man
kan sätta in dem i arbetet. Helst vill vi att
de har en utsedd handledare som ansvarar
för praktiken.

Lisa Ekholm, lärare på Munkeröds
Utbildningscenter i Göteborg. 

LÅNGSIKTIGA RELATIONER

– Vi upplever ett gott samarbete och har
en öppen relation med de flesta av butikerna. Flera av butikerna i Göteborg har
ju även personal som varit elever hos oss
tidigare och vi har många andra kontakter
i branschen. Om butikerna sedan känner
sig missnöjda med något så uppmuntrar
vi dem till att höra av sig så att vi kan
ha en öppen kommunikation. Butikerna
vill även ofta anställda dem som de haft
som elever. Många ringer också direkt

till skolan och frågar om de vet någon elev
som behöver jobb. Jag förmedlar nog minst
ett jobb i månaden till ”gamla” elever,
vilket känns jättebra. För vår del är det ju
superviktigt att våra elever har arbete efter
avslutad utbildning.
UTLANDSPRAKTIK

– Vi älskar verkligen när eleverna utmanar sig och vågar testa praktik i andra länder och vi har elever som har gjort praktik i
bland annat Danmark, Finland och Norge.
I Norge till exempel är det en helt annan
hierarki än i Sverige. Våra elever har även
varit i länder som Holland, Spanien och
England vissa så långt bort som Sydafrika
och Brasilien.
– Det är så intressant när eleven sen
kommer tillbaka och redovisar hur det
fungerar där de varit!

www.vkvividi.se
Instagram: vkvividi

NY WEBBSHOP!

Vår nya webbshop är anpassad för
mobiltelefon, dator och läsplatta.
18 % rabatt vid förorder på utvalda julartiklar, krukor,
lyktor m.m. Gäller t.o.m. den 15 maj, leverans okt/nov.
Logga in på vastanvinden.se för att se priser och
lägga order. Ingen lägsta ordergräns!

0418-752 52

fioribilden
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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.

@florissfornebu

@greentaleteller

@ignisblommor

@djursholmsblommor

@tabernaflora_sthlm

@monaponakaffekrona

Hashtagga era bilder på Instagram
med #fioribilden #fioribrollop
eller #fiorikransen.

@petrawall

@kaleniusvaxtcentrum

@blomster_mari

@froken.gredeliin

fiori magazine 25

Årets läsarresa
TEXT: MADELEINE HARALDSSON FOTO: MESSE FRANKFURT & LÄSARBILDER

Mängder av steg, mycket inspiration, intressanta diskussioner
och många skratt blev det under helgen när vi fick chansen
att återigen lära känna ett gäng av er läsare.
Vi blev ett härligt gäng som besökte Messe Frankfurt i slutet av februari. Fokus var så klart den
stora branschmässan Flora Decora, men parallellt
med denna så går också de så kallade World-mäs�sorna, Christmas-, Creative- och Paperworld. I
resan ingick så klart entrébiljett till alla mässorna,
något som verkade mycket uppskattat.
På Creativeworld ges besökarna möjlighet att
se och ibland även testa många nyheter på Do It
Yourself scenen. Christmasworld har självklart allt
som tillhör julen, men även årets övriga internationella högtider. Förutom att spana trender, få
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inspiration och göra inköp fick vi också tid att
umgås. En av kvällarna var till exempel hela gänget ute och åt tillsammans på en Italiensk restaurang. Så det blev mycket skratt och god mat!
Vi hann även med ett besök i Wikholm Forms
monter där Jörgen Fridén berättade om trenderna
som de valt att satsa på inför julen 2018. Mässledningen ville också få chansen träffa gruppen, så på
lördagen mötte vi upp dem för en pratstund.
Att åka på dessa mässor med er läsare är något
vi ser fram emot varje år nu, så vi hoppas att vi ses
nästa år igen!

Skicka vidare

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.

Sara-Lisa Ludvigsson
Berätta vem du är?

– En värmlänning som älskar blommor.
Läste till florist i Norrköping och under
många år arbetade jag som floristlärare på
gymnasienivå. Har under åren tagit en väldigt aktiv del i branschfrågor och speciellt
allt som gäller utbildning. Idag är jag frilansande florist med världen som arbetsplats.
Vad fick dig att välja floristyrket?

– Det som var avgörande var min första
”praodag” i årskurs 6 då jag träffade uppmuntrande florister som lät mig testa på grejer. Jag minns hur häftigt det var att snitta
blommor och 12-åringens känsla av att göra
min första dekoration.
Vart hittar du din inspiration?

– Föremål, arkitektur, naturen, mode och

inredning. Att resa och vara verksam samt
röra mig i olika floristiska miljöer, såväl
digitala som i verkliga livet, är en stor källa
till inspiration. Speciellt mötet med andra
människor. Att fylla på energin genom att
aktivt delta i kurser, gå på visningar, events,
resa och besöka mässor, odlingar, butiker
mm.
Hur tror du vårt yrke har förändrats
om 5 år?

– Jag tror att vi tillsammans kommer ha
jobbat med att stärka yrkets status, att vi
ökat våra kunders medvetenhet om vår
hantverksskicklighet. Kunden kommer att
i större utsträckning uppskatta och betala
för högkvalitativt hantverk, men det ställer
också högre krav på oss florister. Vi kommer
bli bättre på att kompetensutveckla oss.

OM SARA-LISA
NAMN: Sara-Lisa Ludvigsson
ÅLDER: 40 år
BOR: Karlstad
ARBETAR: driver Sara-Lisa Flowers and Friends

Hur ser dina mål och drömmar ut?

– Jag vill fortsätta med att arbeta med
inspiration och utbildning via workshops,
demos och liknande, såväl inom Sverige
som utomlands
Vem vill du skicka tråden vidare?

– Jag skickar tråden vidare till en yngre
förmåga, Desiree Fernström i Mora som jag
träffade i samband med att hon tog sin gesäll. Hon har följt sina drömmar och öppnat
upp sin egna butik Blomsterkullan.

Frossa i
svenskodlat
hos oss!
Debutanttävlingen

Debutanttävlingen är öppen
för dig som har deltagit i max
två blomstertävlingar innan.

Tävlingsdag:
Söndag 26 augusti

Liseberg
info@arnesblommor.se

Startavgift:
1400/pers

Skolans Huvudkontor,
Mejselvägen 2,
444 32 Stenungsund, Tel. 0303-690 40
info@floristutbildning - floristutbildning.se

PLANERING

Julfest
i juni

TEXT: MADELEINE HARALDSSON

Sommarfestens tid är över och nu är det julfest i juni som gäller.
I den här artikelserien kommer vi få hjälp av ett riktigt planeringsproffs!
Ni kommer bli guidade till att vara ordentligt förberedda inför den
högtid som för de flesta blomsterbutiker är avgörande.

J

ohanna Johansson är en välkänd
profil i branschen, redan som
24-åring hade hon hunnit vinna
SM-guld, tagit över en butik och
utbildat sig till domare.
Under många år drev hon
den anrika blomsterbutiken Prinsgatans
Blomsteraffär i Göteborg, och det var där
hon arbetade upp sina strategier för att
klara av julens alla prövningar. Idag jobbar
Johanna som konsult, och hjälper butiker
med allt från exponering till att göra dem
mer lönsamma. Johanna har även ansvar för
Wikholms Forms mässmontrar och deras
showroom.
JULEN ALLTID I MEDVETANDET

Johanna inleder vårt samtal med att understryka vikten av att butikerna måste börja
exponera tidigare, absolut senast i början av
november ska allt vara framme. Konsumenterna är tidigare på bollen, så vi måste vara
förberedda innan de plockar fram sina egna
jullådor. Själva planeringen börjar dock
långt tidigare. Julen ska egentligen aldrig
försvinna ur medvetandet, menar Johanna.
När julen packas ner så gäller det att göra
det ordentligt, ordning och reda är A och
O. Johanna brukade själv alltid använda sig
av plastbackar, där de skrev ut bilder på allt
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som fanns i varje låda. Hon tipsar också om
att när man ändå packar ner julproduktera
så är det smart att fixa inventeringen samtidigt. Förutom att den används för bokslutet
så är det ett bra underlag när man börja planera inköpen. Tänk på att om att du lägger
en förorder har du chanen att förhandla om
priset.
JULFEST PÅ SOMMAREN

Johanna pratar mycket om teamet och
vikten av att alla i personalen känner sig
delaktiga i allt från planering till inköp.
– Jag brukade alltid se till att vi delade
in butiken i tre olika delar/teman, så alla
fick varsin del att ha ansvar för. Jag hade
som tradition att varje år innan semestern
bjuda in personalen till julfest, istället för en
sommarfest. Det var då som vi spånade och
planerade upp vilka olika teman vi skulle
arbeta med, det är den perfekta tiden att
köra igång planeringen. Dels för att få koll
på vad det är som ska köpas in på mässorna
i augusti, men även för att hinna förbereda
rekvisita då butiken ofta har lite lugnare
tempo under sommaren.
Innan julfesten gick de igenom vad som
fanns i lager, så de kunde anpassa temat
ifall det var något speciellt som fanns kvar i
större mängder. Johanna förklara vidare att

man inte varje år behöver “uppfinna hjulet”.
Se bara till att göra det enkelt och återanvänd teman och justera efter vilka trender
som man tänker satsa på. Man måste vara
hård när det kommer till färgteman, ska det
bli en effektfull exponering så ska man följa
dem hela vägen ut.

REKVISITA INFÖR JULEN

KLASSISK RÖD JUL

Under sommaren finns det
sedan gott om tid att förbereda
rekvisita, hitta tapeter, tyger
och möbler. Då finns det oftast
lite mer tid till att till exempel
måla om möbler, och se till
att det finns tillräckligt med
belysning.
Ett annat bra tips när man
har lite mer tid är att förbereda
arbeten till höstens praktikanter. Floristelever brukar tycka
det är väldigt roligt att få något
större projekt att jobba med.
Tidskrävande arbeten som
ordinarie personal har svårt att
hinna med, men som gör det
lilla extra till julexponeringen.
Johanna tipsar även om att ta
fram tryckmaterial för att sälja
in julblommor till företag. Det
är lätt hänt att man skippar
det för tiden inte räcker till när
hösten är på intågande.
– Vill man få företagen till
att beställa i just din butik så
måste det skickas ut i början av
september.

Johanna understryker också att
idag är kunderna inte ute efter
den klassiskt röda julen, då de
allra flesta vill köpa produkter
som funkar året runt. Julen
kommer in genom detaljerna,
och såklart blommorna och
växterna. De flesta behöver
inte bredda sitt sortiment, utan
snarare smalna av det. Ska det
vara enkelt att jobba så kan
man inte ha mängder av olika
varianter på till exempel runda
vita planteringsskålar.

PÅ MÄSSAN

Inför mässan gäller det att få
koll på vad det är man behöver.
Vill man få en lönsam butik så
fungerar det inte att köpa in på
känsla direkt på mässan. Johanna brukade utgå från
fördelningen 20 procent
exklusiva produkter, vilka ska
kännas lyxiga och dra in folk
i butiken. Sedan 30 procent
basprodukter, sådant som alltid
ska finnas hemma, lätt att plantera i och passande för en bred
målgrupp.
Och slutligen 50 procent
prisvärda produkter, för det är
här man kan göra bra affärer
genom att köpa in billigt och
lägga på ordentligt, så marginalerna blir riktigt bra.

Välkommen som återförsäljare
av våra populära Hinzaväskor!

BYGG LÅNGSIKTIGA
RELATIONER

En annan viktig grej som
många butiker missar är vikten
av att hålla sig till bara en
handfull leverantörer. Det är
svårt att få lönsamhet om man
ska betala frakten till mängder
av olika företag, om man lagt
mindre ordrar hos alla. Bestäm
dig hellre för vilka ni vill bygga
långsiktiga relationer med, då
finns det större möjligheter
till att förhandla kring bättre
priser och betalningsvillkor.
Det gäller att bli en viktig kund
hos leverantören för att kunna
få fördelar.
Planera dina dagar på mäs�san, annars är det lätt hänt
att timmarna försvinner och
att man inte hinner med allt
som man har tänkt sig. Många
leverantörer ger möjligheten att
boka in en tid med sin säljare,
ta den chansen! Det gör dagarna på mässan effektiva och
förhoppningsvis kommer det
finnas lite tid över till att njuta
och insupa atmosfären.
I nästa nummer kommer vi
fortsätta med att ge fler konkreta tips! Allt för att få en riktigt
bra julförsäljning, utan att
behöva vara helt utkörd lagom
till Kalle på julafton.

Hinza AB - 0435-300 46 - info@hinza.se - hinza.se

Vi älskar

blomster
2

Allt för den
krävande
floristen

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

Coachen

I tips från coachen tar vi upp frågeställningar som berör dig som småföretagare. Det kan vara allt från skattefrågor och personalfrågor till frågor om
upphovsrätt och hur du formulerar den perfekta företagspresentationen.

Checklista

Vi vill göra det så enkelt och effektivt som möjligt för er och har därför tagit fram en checklista där ni varje månad kan checka av vad ni
har gjort. Vårt råd är att se till att alla anställda i butiken får vara
med och känna sig delaktiga!

maj

Juli

+
+
+
+
+
+
+

+ Inköp/renovering av rekvisita
+ Planera arbeten för floristelever
+ Tryckmaterial till företagen
+ Adressregister/kontaktpersoner

Boka in datum för julfest
Bjud in personalen till julfesten
Inspirationsmaterial
Ansvarsområden/teman

företagen)

Inventera lagret

noteringar:
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(utskicken till

+ Rutiner kring kassalinjen
+
+
Augusti

juni
^ Julfesten
+ Teman/trender
+ Val av färgtema
+ Moodboard
+ Val av leverantörer
+ Fördelning av produkttyper
+
+

Kl i papr au t
& sp



Tips från

(billigt, normalt, lyx)

^ Inför mässan
+ Inköpslista
+ Budget
+ Ungefärlig tidsplan för mässdagarna
+ Boka tid med leverantörerna
+ Beställ mässkort
+
+

Sommarens

Notiser

delikatesser

Boktips!
Är du en av alla de som läst och
älskar bästsäljaren “Omgiven av
idioter”?
I September kommer Thomas
Eriksson börja en föreläsningsturné,
med start i Göteborg. Lär dig mer om
hur du läser av människorna i din
närhet, och minskar missförstånd.
För att inte tala om hur du kan omge
dig med färre idioter.

Nya lagen GDPR påverkar er
I kölvattnet av Facebook och
Cambridge Analyticas stora skandal
kommer det i maj en ny lag gällande
att samla in och spara privatpersoners uppgifter. Lagen kallas General
Data Protection Regulation, eller
GDPR, och påverkar även dig som
småföretagare.
Det gäller nu att bli ännu mer
noggrann med till exempel avtal och

kundregister för bokföringen. Samla
enbart in och spara den information
du behöver och har rättslig grund
för, om du inte vill betala sanktionsavgifter. Upp till 20 miljoner euro,
eller 4 procent av företagets globala
årsomsättning.
I nästa nummer av fiori kan du
läsa mera utförligt om vad denna lag
kommer att innebära.

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

Bildsök i Google är viktigare än
vad du tror - Vad är nytt?
Bilden och beskrivningen av bilden
är enligt 63% väldigt viktigt för konsumentens beslut.
Att kunna söka på google genom
att tala är nytt och stort nu - men
innan du ger dig på det, behärskar
ditt företag bildsökningar? Det är
trots allt hur en tredjedel av alla
sökningar går till!
Här är några tips på hur du optimerar denna typ av sökningar.

• Alt text - en textbeskrivning som
enbart sökmotorer ser, som finns i
de flesta verktyg för hemsidor. Håll
den konkret med nyckelord såsom
‘brudbukett’ och ‘bohemisk’!
• Image caption - bildens titel, låt
den återigen vara koncis men
väldigt beskrivande.
• Text - Här kan du vara mer detaljerad, prata om när bilden togs och
i vilket syfte. Var personlig, detta
är din historia där du säljer in dig
till kunden.

Vår populära kruka Korn finns nu
åter i lager
www.gusdesign.se

Returadress:
fiori magazine
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

NYHET!

Vas i mässing &
silverplatering i
4 storlekar.

Silkflower import | silkflower.se | 0583-14570

