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föringskanal mot blomsterbranschen. Med annonsering i 
fiori magazine når ni ut till alla landets blomsterbutiker. 
Det är en köpstark målgrupp inte bara av blommor utan 
också av andra inrednings-, present- och tillvalsproduk-
ter. Enbart i Sverige omsätter handeln med blommor och 

krukväxter cirka 11 miljarder kronor om året!
 Vårt mål med fiori magazine är att ständigt ligga i framkant och lev-
erera den främsta  inspirationen för florister. Vi förmedlar nyheter, tips, 
reportage och matnyttig information - helt enkelt en helhetsupplevelse i 
tidningsform.
 Vi erbjuder prisvärda annonser – allt från små åttondelar till helsidor 
och hela bilagor. Oavsett budget och målgrupp ska vi alltid kunna svara 
upp till dina behov och önskemål.
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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. 
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mer information. 
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ag vill inleda med att 
tacka alla för ett fan-
tastiskt 2017. Numret 
som ni håller i handen 
innehåller fler sidor 
än någonsin tidigare. 

Verkligen superkul! 
Den här hösten har vi lärt oss att 

tar vi bara hjälp av er läsare är inga 
problem för svåra att lösa! När vi 
lagt ut på Instagram att vi söker 
skribenter och korrekturläsare, eller att vi behöver hjälp med våra 
sociala mediekonton, så har vi fått en fantastisk respons. Gensva-
ret har överträffat alla förväntningar.

Låt oss göra det enkelt för varandra under kommande år. Kan 
inte 2018 bli året då vi alla anstränger oss för att effektivisera 
och rationalisera bort onödigt arbete? Istället för att ringa bloms-
terleverantören tre gånger under samma dag, för att sedan ändå 
skicka iväg ett mejl, eller ännu värre, ett fax med kompletterande 
beställning klockan 21.

De flesta löser problem som ovan nämnt, men det innebär en 
onödig stress för alla inblandade. Ta som vana att samla ihop 
beställningar på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Det behöver 
inte vara svårare än att lägga allt i ett mejl. Dessutom har de allra 
flesta grossister e-handel. Är detta något du inte har fått kläm 
på än är jag övertygad om att alla ställer upp och visar hur det 
fungerar.

De allra flesta borde kunna ha möjligheten att ta fram statistik 
på julens försäljning så krukorna inför nästa jul kan beställas 
redan under våren. Det är inget som är konstigt. Alla skulle vinna 
på att ha mer framförhållning. Leverantörerna behöver inte ta alla 
risker genom att de kan köpa på förbeställningar. Har de möjlighet 
att göra det finns det stora möjligheter till att förhandla om priset. 

Nästa gång du tar emot en order till en annan ort, så se till 
att göra det enkelt för kollegor som du skickar ordern till. Styr 
kunden till att välja utifrån färg, form och känsla. Det finns ingen 
ekonomi i att försöka förmå den andra butiken att köpa hem en 
viss ros för en bukett på några hundralappar. När jag hade butik 
pratade jag sällan om specifika blommor, inte ens med bröl-
lopskunder. Ska vi tjäna pengar och känna inspiration, så måste vi 
få friheten att skapa utan direktiv på exakta blommor. 

Tiden är förbi då vi ringer fram och tillbaka varje gång det ska 
skickas en bukett. Låt detta år bli året då vi effektiviserar och hjäl-
per varandra till en enklare vardag i butikerna. 

Väl mött, Madeleine
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Utvalt

Krukor & vaser

1

3

4

5 6

1. Kruka, Isadeco. 2. Kruka, Elho 3. 
Vas, Broste. 4. Vaser, Good Smith 
Shop. 5. Vas, Kähler. 6. Vas, Kristine 
Lynum Bjerkem

2



Är du inte Eurofloristansluten men vill vara med på en AW? Välkommen att höra av dig!
För bokning och mer info, kontakta Martin på 073-984 95 46 eller martin.thysell@euroflorist.com.

Vi har många fantastiska florister i vårt nätverk som vi gärna  
vill träffa lite  oftare och därför drar vi nu ut på en after workturné!   
Under avslappnade  former träffas vi över vin och god plockmat,   
minglar och inspireras av Sofia som visar härliga vårarrangemang.

Välkommen på AW!

Malmö 23 januari
Växjö 6 mars
Linköping 7 mars

Göteborg 8 mars 
Karlstad 20 mars
Sundsvall 21 mars

E S T .  2 0 1 0        S W E D E N

P R E M I U M  G R E E T I N G  C A R D S

CARD STORE
B E S Ö K  V Å R  N Y A  W E B S H O P 

F Ö R  F L E R  P R O D U K T E R  O C H 
K O R T K O L L E K T I O N E R !

W W W . T H E C A R D S T O R E . S E

N I  H I T T A R  O S S  Ä V E N  H Ä R :

F O R M E X  C 0 9 : 2 1 

Ö P P E T  H U S  ( J Ö N K Ö P I N G )
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2017
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 Influenser

 • Trendsät
tare • Nätverkare

 • St järnskot
t
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Vi är nog många som undrar om denna 
kvinna har outtömligt flöde av kreativitet i 

blodomloppet. Att hon dessutom är en fena av att 
dela med sig till oss kollegor kan knappast undgått 
någon i branschen. 
På redaktionen är vi mäkta imponerade över Onega 
Dahlberg helt orädda inställning till sociala medier. 
Är det en ny funktion på Instagram som släpps, 
så dröjer det inte många dagar innan Onega visar 
att hon har koll på läget. Generellt brukar florister 
kunna dölja sig bakom mantrat ”teknik är inget för 
mig” eller skylla på åldern, “omöjligt att hänga med 
i allt nytt. ”Onega har bevisat motsatsen, allt hand-
lar om en vilja och intresse av att lära och ta till sig 
den nya tekniken.

INFLUENCER: Inspiratör och motivatör som kommunicerar med 
människor via sociala medier som bloggar, Instagram eller Youtube. 
Genom vackra bilder, proffsiga filmklipp och fängslande texter 
skapas ett tilltalande innehåll, ofta om vardagliga saker.

Influenser:
Onega
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Seasonal Decoration at its best
26. – 30. 1. 2018

Create the  

best product mix for 2018

info@messefrankfurt.se
Tlf. +46 7 90 79 68 94 

MERRY BUSINESS!

Your ticket to the top 
suppliers of seasonal and 

festive decorations:
christmasworld.messefrankfurt.com
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2017
utmärkelser

Trendsät tare
Bunches by blomrum
Det är rätt coolt att någon lyckas vän-
da synen på det som vi i branschen för 

några år sedan oftast inte sålde med allt för 
rak rygg. Nämligen buntar med blommor.  

Konceptet kom högt upp på dagordningen 
hos en av branschens största aktörer under 
hela 2017. Det togs fram ett snarlikt koncept 
och (håll i hatten) fixades en direktöversätt-
ning av varumärkesnamnet. Pallkragar är 
numera hårdvaluta och i juletid kunde inte 
ens en av Sveriges största grossister hålla 
sig. Konceptet kopierades mer eller mindre 
rakt av, och de öppnade en pop up butik. 
Med bravur kan Bunches titulera sig Årets 
trendsättare i blomsterbranschen. 

BUNCHES BY BLOMRUM är ett butikskoncept som  
säljer buntar med blommor. De finns idag på sju enheter  
i Sverige och expanerar under våren 2018 i Tyskland.







Vi servar er blommor, växter och tillbehör i Malmö och Stockholm med omnejd. Kontakta oss!

Stjärnan på floristhimlen

Stjärnblom BV | info@stjarnblom.se | 0723 24 25 32 | kontaktperson: Johan van Stijn
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Tjejen som blommade ut och blev en stjärna 
när heltidsjobbet som floristlärare försvann. 

Det finns ett utryck som säger när en dörr stängs 
öppnar sig en annan. Men iSara-Lisa Ludvigsson 
fall kan man nog säga att det är mer än en dörr 
som öppnats senaste året.
Det ligger en stor portion talang bakom, men 
även drivkraften att skapa sig ett liv utanför sko-
lans väggar. Hon är skinn på näsan och är inte 
rädd för att ta ställning eller förklara hur hon ser 
på frågor som rör branschen. Vi behöver fler som 
Sara-Lisa, som vågar ta plats och inte bara ser 
Sverige som sin spelplan. Ena dagen jobbar hon 
som floristlärare i Stockholm, andra dagen är 
hon i Holland och under hösten har hon även fått 
möjligheten att jobba i Sydkorea.
Vi ser med spänning fram emot att följa vad  
Sara-Lisa tar sig an framöver.

Stjärnskot t
Sara Lisa 

Nätverkare
Amanda

Hon är tjejen som varje dag lägger minst ett 
par timmar på att vi florister runt om i lan-

det ska kunna hålla en viral kontakt med varandra. 
Ibland spårar det ur just på grund av möjligheten 
att säga vad man vill.
Det är då Amanda Broms rensar bland kommen-
tarerna, säger ifrån, stänger trådar och ordnar 
upp i ledet. Allt tar sin lilla tid och med all säker-
het kräver det sitt tålamod, hela havet stormar är 
det trots allt rätt ofta. Men vi är övertygade om 
att forumet spelar väldigt viktigt roll i det dagliga 
arbete för många butiksägare. Den tid och energi 
Amanda lägger på att själv rodda med Florister i 
Sverige, det kan vi kalla  
kärlek till sin bransch!



2017
utmärkelser



 

Många nyheter inför våren! 
Elmia Öppet Hus 10-12 januari 

Formex 17-20 januari C08:31 C09:31 
www.gusdesign.se 

Formex
17-20 januari

monter C09:40

Öppet Hus
i Fågelsång 
11-12 februari

www.vkvividi.se    

    vkvividi    

Formex i monter C03:41 | mandelochmandel.se
info@mandelochmandel.se | +46 70-024 16 77
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Återanvändning av ett foto som publicerats i 
Hallands affärer. Bilden skulle symbolisera mig 
tillsammans med ett av mina fritidsintressen. 

14   fiori magazine
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VARFÖR TIDNING
“Jag och Sofie, som jobbade med tidningen första 
tiden, hade under flera år snackat om att en tidning 
skulle kunna förändra branschen. Jag hade en vision 
om att utveckla och att höja inspirationsnivån hos oss 
florister. För att snabbt bli intressant för annonsörer-
na bestämde vi helt enkelt att tidningen skulle vara 
gratis. Att tidningen blev gratis var helt enkelt den 
enklaste vägen att bygga upp något tillräckligt snabbt 
för vara intressant för annonsörerna. “

KREATIVITET 
“Är som med träning, man måste underhålla den för 
att det ska funka.

Tidigare hade jag aldrig kreativitets-torka, men när 
jag nu nästan bara jobbar på kontor så får jag ofta 
det.”

DRÖMMAR SOM LITEN
”Mamma hittade en gammal intervju med Madeleine 
4 år. På frågan vad jag ville bli när jag blev stor hade 
jag svarat fyllerist. De hade skrivit en förklaring att det 
var nog florist hon ville bli. Jag kan inte minnas att jag 
hade några andra yrkesdrömmar.” 

INSPIRATION
“Får jag genom att resa, besöka storstäder och mässor. 
Genomtänkta butikskoncept och konceptualisering 
över huvudtaget. Jag tankar även mycket inspiration 
när jag umgås med andra företagare, och självklart 
också från tidningar och magasin.” 

SEMESTER 
“Är inte samma sak som resa för mig. När det är se-
mester vill jag känna igen mig och inte alltid uppleva 
så mycket. Resa, då upptäcker jag gärna nya platser 
och kulturer.”

UTBILDNING
“Hantverksprogrammet på Munkagårdsgymnasiet och 
sedan en ettårig vidareutbildning: Floristisk Hant-
verksdesign. Har gesäll och mästarbrev. Jag har även 
läst glasdesign på Växjö Universitet.”  

HUSDJUR
“Bob-Elvis, min lilla kontorshund, som egentligen 
inte är min utan mina vänners hund. Han har hängt 
med på kontoret sedan han var valp, så vi är riktiga 
bästisar.”

SKÄMS
“När jag missar något jag har lovat. Jag vill vara en 
person man kan lita på. Har jag sagt att jag ska göra 
något så gör jag det.” 

UNDVIKER
“Att titta i mina egna tidningar efter att de har gått i 
tryck. Jag vet att jag kommer hitta små misstag och då 
är det lika bra att inte se det.”           

FUNDERAR PÅ 
“Att sätta in ett chip i handen.  Det skulle passa mig 
perfekt att inte behöva något passerkort eller nyck-
lar. Jag hade chansen i höstas men fegade ur i sista 
sekund, men det kommer fler chanser.”

JULEN
“Börjar för mig i januari med Christmas world i 
Frankfurt, sedan hänger den med hela året. Men den 
riktiga julkänslan infinner sig när jag jobbar i butik 
veckan före jul. Det är ett måste att jobba i butik för 
att få den rätta känslan inför julafton. 

 
DRÖMMER OM
“Att arrangera en floristfest, eller gala, där hela 

Det finns inget stort bolag eller någon organisation bakom fiori  
magazine, som många kanske tror. Det är Madeleine Haraldsson  
som ensam står som ägare. Det är på tiden att ni får lära känna  
floristen som blev tidningsmakare. 

TEXT: EMMA ANDERSSON  FOTO: ANDERS ANDERSSON

LÄR KÄNNA: 

Madeleine
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branschen samlas oavsett tillhörighet. Där vi får 
chansen att hylla florister som gjort olika insatser 
som tar branschen framåt. Jag tycker vi behöver 
samlas som yrkeskår i positiv anda och ha lite 
skoj tillsammans.” 

HEMMA 
“Är flera platser för mig. Min bas är Halmstad, 
men hemma kan också vara Småland, stugan, 
eller hos min syster i Stockholm.”

SMÅLAND 
“Är där jag växt upp och “Gnosjöandan” är något 
som präglat mig mycket. Steget att starta eget var 
inte stort eftersom det alltid har varit folk runt 
omkring mig som drivit företag.” 

TIDNINGAR 
“Har alltid varit en stor inspirationskälla. En 
skärm kan aldrig helt ersätta det tryckta formatet 
– känslan sitter i pappret. Traditionella magasin 
har en tuff tid, men jag tror att ju mer nischad 
man är desto större chans har man att lyckas.”

DOLD TALANG
“Jag är grym på att sabrera!”

FRAMTID
“Det är en spännande tid vi har framför oss. Sam-
hället förändras och jag ser med spänning fram 
emot de närmaste 10–15 åren. Vad kommer till 
exempel 3D-printern göra för blomstervärlden? 
Kommer vi att printa våra egna krukor? Kommer 
leveranser ske med drönare? Det gäller att stå på 
tårna för att hänga med.” 

SNITTA 
“Är det något som behövs? Eller har vi blivit 
lurade i årtionden? Jag har alltid snittat mina 
blommor, men under 2018 så ska jag komma 
fram till om det är nödvändigt.” 

IMPONERAD
“Det blir jag av folk som sitter på kompetens 
inom sitt specifika område. Minns speciellt vår 
botaniklärare som är pomolog, Rolf Eskilsson. 
Han är som en levande uppslagsbok!”

STOLT ÖVER 
“Att fiori har byggts upp tillsammans med läsar-
na och mina kunder, som väljer att marknads-
föra sig genom tidningen. Fioribilden är en stor 
inspirationskälla för många och ett tydligt kvitto 
på engagemanget som finns kring tidningen.”

VISION
“Vara med och förändra branschen. Jag vill vara 
delaktig i att ta vår bransch vidare in i framti-
den. Allt kommer att gå extremt mycket fortare 
framöver. Det är en rolig tid vi har framför oss, 
men det gäller att hålla jämna steg med samhälls-
utvecklingen.” 

MISSTAG
“I branschen har jag ett minne som bitit sig fast. 
Det var när jag som 16- åring började jobba i 
“riktig” blomsterbutik. Maggan, som ägde buti-
ken, var väldigt nöjd med mig första dagen, jag 
var snabb på att binda buketter. Värre var det dag 
två när omkring tjugo buketter var halvvissna 
för att jag hade missat att fylla på tillräckligt med 
vatten i hinken. De var packade med cellofan 
och färgat silkespapper som gjorde att stjälkarna 
trycktes upp. Sen dess har jag varit varit mot-
ståndare till cellofan.” 

MOTTO. 
“Nöden har ingen lag.” 

FÖREBILD
“Min morfar. Han var klok som en bok och tog 
sig alltid tid, ägde en läderindustri och hade bra 
näsa för affärer. Han berättade ofta historier kring 
hur han och hans konkurrenter hjälpte varandra. 
Hans ord har jag alltid försökt leva efter. “När 
konkurrent ringer och ber om din hand då över-
går relationen till kollega.”

KUNDERNA 
“Det är företagen, som väljer att marknadsföra 
sig genom tidningen, som gör det möjligt att ge 
ut fiori. Jag är stolt över att vi tillsammans byggt 
upp tidningen till vad den är idag. Många av våra 
kunder har varit med ända sedan starten.”

FÄRGMATCHNING
“Det finns detaljer som kanske läsarna inte direkt 
ser, men som jag alltid är noga med. Varje num-
mer försöker jag alltid färgmatcha inte bara ett 
uppslag utan den koordineras rakt igenom i färg. 
Det är inte alltid så lätt men för mig är det viktigt 
för helheten.” 

Magnolia. Så vacker att jag åker långa 
omvägar för att spana in stans finaste. 

Lyxen att bo nära ha-

vet. Sommarkvällarna 

får man leva på under 

vintermånaderna när 

det blåser motvind i 

alla väderstreck.

Bob-Elvis, min kontorshund som älskar att ligga på skrivbordet. 

Färgmatchning. Det händer att tidningens färgtema speglar över sig på andra detaljer i min omgivning. 

NAMN: Madeleine Haraldsson 
ÅLDER: 34 år 
BOR: Halmstad 
GÖR: Driver bland annat fiori magazine 

KORT OM MADELEINE

LÄR KÄNNA



Min vespa. I över arton år har den varit en kär vapendragare. Tar mig alltid fram snabbare än biltrafiken. 

Bilden är tagen på 

årets näringslivsga-

la i Halmstad, med 

ett egentillverkat 

halsband. 
Det hör till ovanlig-

heten att jag bär 

något som själv 

har tillverkat. 

Inlines, den absolut roligaste träningsfor-

men. Bilden är tagen under en paus på 

en stenmur i Palma. 

Arbetskläder  
för tjejer,  

där funktion,  
passform och  

mode möts

floramanufaktur.se | 0762 090284

Save the date!
Vårinspiration på
Arnes Blommor

14 mars
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FORMEXKARTAN

Besök fioris vänner på Formex
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1 A 01:11  Dutz
2 C03:41 Mandel & Mandel
3  C 01:17 Charlies House
4  C 02:20  Finsmakeriet
5  C 04:11  Västanvinden
6  C 06:46  A Lot Decoration
7  C 07:41  Ensi
8 C 13:40 & 13:41 Silkflower
9 C 09:31 GUS Design
10  C 09:40  VK VIvidi
11 C 09:21 Card Store
12  C 14:31  Wikholm Form
13  A 20:30 Sköna ting
14 C 15:03 Cards by Jojo
15  C 15:05 Cloudberry Field Design
16 A 01:02 Parlebo  
 

Här finns vi på  
Formexmässan

Besök fioris vänner på Formex

With care
for beauty and

professional
design
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Florist
Selection

100% LOVE

www.floristselection.se

0% fat
        0% salt
0% sugar

Alla rosor med varumärket Florist Selection 
är Fairtrade-märkta.

Kvalitetsrosorna finns i varierande längder 
för dina egna proffsigt komponerade 
buketter eller att säljas som de är i 
den eleganta leveransförpackningen. Ett 
unikt floristanpassat Fairtrade-koncept.
Rätt rosor skapar den rätta känslan.  
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Vitt

Bilder ur Mina Milandas instagramflöde @minamilanda.
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ör att komma in till butik- 
en lämnar man den livliga 
gatan utanför och hamnar 
på en stilla innergård där 
stora krukor och växter. 
Lokalen i sig själv är in-
dustriell och vit men utan 

att sakna värme. Här ryms inspiration längs 
med väggarna, både botanisk och för inred-
ning i svala färger uppblandat med grönt. 
Det är naturliga material som silke, trä, mar-
mor, glas och porslin. Det finns en röd tråd 
som gör att allting ska kunna kombineras. 

När Mina valde att öppna upp sin butik 
MinaMilanda tvekade hon inte en sekund 
på sin vision. Hon ville ha en butik mer eller 
mindre helt dedikerat åt vitt och avskalat. 
För henne var det inte ens ett val egentligen. 
Hon såg det inte ens som en nischad butik.

– För mig handlade jag rakt ur hjärtat 
med en vision om att förmedla till andra vad 
jag själv tycker om. Handplockade produk-
ter i riktigt bra kvalitet, växter som odlats 

utefter de bästa förhållanden och inredning 
som producerats under rättvisa förhållanden.

För Mina är människorna som formger 
produkterna lika viktiga som materialen de 
valt att arbeta med. Passionen och kärleken 
de har till sitt jobb lyser igenom i det dem 
skapar. Genom det kan Mina och hennes 
personal möta kunderna som uppskattar 
just det. Även om butiken ständigt är i för-
ändring så är känslan densamma. För Mina 
handlar det inte om det flottaste och dyraste 
utan om en helhet där valet av produkter 
ska passa tillsammans. 

Kunden ska kunna komma in i butiken 
och veta att vad de köper är någonting 
tidlöst. Att en produkt de köpte för tre år 
sedan kan kompletteras med något nytt - 
och det fungerar ihop.

STÅ FAST VID SITT KONCEPT
Mina har två butiker i Oslo som inte kan 
vara mer olika varandra. Det är storasystern 
Via Ovidia med expositioner av färg och så 

F
Vitt som snö kanske man inte riktigt kan säga. För här och där 

finns det toner av en ljust grå himmel, blad i askgrönt och  
blekt blått. Men vitt är ryggmärgen i butiken MinaMilanda  

i Oslo. En butik fylld av ljus mitt inne i en storstad. 

TEXT: KAJSA TENGVALL  FOTO: MINAMILANDA

Vitt
KONCEPT

Bilder ur Mina Milandas instagramflöde @minamilanda.
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är det den ljusare lillasystern MinaMilanda.
– För mig som jobbar så tätt med de båda 

butikerna är det som att ha två barn. Via 
Ovidia är lite mer vuxen. Hon har ett större 
utbud av inredning och blommor i färg sam-
tidigt som hon är stramare. Mina Milanda är 
mer avslappnad. Att komma dit är lite mer 
som att åka på semester. Milt och ljust.

Att inte vara sann mot sig själv är väldigt 
viktigt för Mina med sina butiker. Hon 
vill inte tumma på vare sig kvalitet eller 
konceptet. Att kompromissa kan ibland vara 
ett litet problem, hon tycker helt enkelt inte 
om det. I både MinaMilanda och Via Ovidia 
är hon noga med att tacka nej om det inte 
känns rätt.

Hon menar att om man är stark i sin tro 
inför sitt varumärke så är det också det som 
gör konceptet starkt.

– Jag har ofta sagt att jag mycket hellre 
skulle gå i konkurs och veta att jag gjort 
något jag älskar än att kompromissa för 
mycket.

Det kanske kan uppfattas väldigt modigt 
att säga så, med tanke på att MinaMilanda 

är en väldigt nischad butik. Men hennes 
målgrupp är stark och trogen, de uppskattar 
precis det som Mina själv tycker om. Dess-
utom skulle hon gärna vilja nischa butiken 
ytterligare! Visa mer av hur de tänker med 
sina produktval. Exempelvis varför vissa 
produkter inte tas in och göra sin målgrupp 
ännu mer medvetna om konceptets helhets-
tänk. 

EN OAS I STADEN
MinaMilandas målgrupp skulle Mina helt 
enkelt vilja beskriva som de som tycker om 
marmor, porslin, gamla plantor, dova färger 
– och vita blommor. Men hennes egna smak 
gör det att butiken har en helhet. Från de 
stora vita knippena av blommor till vaserna 
i carraramarmor och succulenterna som 
planterats i handdrejade krukor.

– Jag vill att kunderna ska komma in hit 
och ta del av den stämning här. Hitta sina 
egna favoriter bland våra handplockade pro-
dukter och växter. De flesta som kommer hit 
uppskattar saker som är skapat utav kärlek. 
Det är min målgrupp.

NAMN: Anne Mina,  
driver butiken till- 
sammans med  
sin man Sjuv
HUR LÄNGE HAR  
BUTIKEN FUNNITS: 8 år
VAR LIGGER DEN: på 
Frogner i Oslo
ANTAL ANSTÄLLDA:  
11 stycken som arbe-
tar i båda butikerna
OMSÄTTNING: cirka  
13 000 000 nkr för  
båda butikerna

KONCEPT
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Björkhemsgatan 20, 506 46 Borås   tel: 033 41 71 00   fax: 033 41 71 17   webshop: b2b.wikholmform.se   mail: info@wikholmform.se



Inspiration
FOTO: KOSTASTUDIO

Älskade  
buketter
Färg & form
Teknik
Balans
Dominans
Spiral
Bindställe
Rena stjälkar
Proportioner
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Ny katalog skicka
s ut 

innan mässan.

Håll utkik!

Besök oss på:
Öppet Hus, Elmia 

monter C03:10
Formex, Stockholm

monter C05:41
Oslo Design Fair
monter E03:22

Välkommen!

www.alot.se
order@alot.se
0515-71 11 00

@alotdecoration



Berätta kortfattat vem du är? 
– Gift, 3 barn og 2 barnebarn. Til daglig 

er jeg lærer i blomsterdekoratørfaget, samt 
at jeg underviser på et Internasjonalt studie 
kalt Experimentell expressions with plant 
materials. I tillegg er jeg nasjonal og inter-
nasjonal dommer i faget. 

Vad inspireras du av? 
– Det er vanskelig å svare på. Jeg er et 

skapende menneske som er opptatt av å se 
muligheter fremfor begrensninger. Dette 
tilsier at jeg kan bli inspirert når som helst 
og hvor som helst. Kunstutstillinger kan 
imidlertid åpne nye tanker.

Hur är du som ledare? 
– Jeg er strukturert og bestemt, men 

forsøker alltid å være positiv, hjelpsom og 
sprudlende. Det skal oppleves positivt å nå 

mål i fellesskap og føle effektiv fremdrift 
hvor man gjør hverandre gode.

Hur tror du branschen ser  
ut om 10 år? 

– Tror mye er digitalisert og at handel 
over nett vil bli mer sentralt i tiden fremo-
ver. Viktig at vi følger med i samfunnets ut-
vikling. Tror imidlertid at opplevelse av å gå 
inn i en blomsterbutikk ikke kan erstattes, 
men da må fokus være annet enn blomster-
salg. Det må være en unik opplevelse der 
håndverket og dets estetikk er sentralt og 
hvor sansene blir aktivisert – tørre å skille 
seg ut fra mengden. Blomster, planter, vaser 
osv får man i dag kjøpt alle steder. Vi må 
vise bredden i faget og håndverket.

Om man ska ge dig en bukett blom-
mor vad uppskattar du då helst att få? 

– En bukett med sesongens variasjoner er 
alltid hyggelig, men en bukett markblomster 
er like kjærkomment.

Vem vill du skicka tråden vidare till? 
– Sara Lisa Ludvikson. Sprudlende og 

faglig engasjert dame.

Siv Engen Heimdahl

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: Siv Engen Heimdahl
ÅLDER: 39 år
BOR: Hamar, Norge
ARBETAR: Norges grønne fagskole Vea 

OM SIV

OM

 Skänk en 
 minnesgåva
Läs mer på wwf.se/minnesgava

©
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Notiser

När det gäller egenproducerat 
videomaterial har Youtube sedan 
många år tillbaka varit den ledande 
plattformen, men nu kommer alltså 
Facebook med en ny app som tar 
upp kampen mot videodelningsjät-
ten. Appen heter Facebook Creators 
och fungerar likt föregångaren 
Facebook Mentions, som dock bara 

var tillgänglig för administratörer av 
olika sidor samt en viss grupp utvalda 
influencers, som en videoredigerare. 
Creators gör det enkelt att lägga till 
effekter och filter innan en video publ-
iceras. Med appen kan användaren 
även samla kommunikation från flera 
sociala medier såsom Messenger 
och Instagram i samma inkorg. 

Riksdagen har beslutat att företag 
och föreningar måste anmäla verklig 
huvudman till Bolagsverket senast 
1 februari 2018. Enligt ett EU-direktiv 
krävs det att alla EU-länder har ett re-
gister över verkliga huvudmän. Detta 
är för att upptäcka och motverka brott 
som penningtvätt och finansiering av 
terrorism.
 En verklig huvudman är den/de 

som äger eller kontrollerar ett företag, 
och de flesta företag har en eller flera 
huvudmän. Anmälan ska göras till 
Bolagsverket även av de företag och 
föreningar som inte har någon verklig 
huvudman.
 Dina uppgifter bidrar till öppen-
heten i samhället och du försvårar 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Den 25 maj 2018 kommer den nu-
varande personuppgiftslagen (PUL) 
att ersättas av EU:s dataskyddsförord-
ning (GDPR). Den nya dataskydds-
förordningen finns att läsa på bland 
annat Datainspektionens hemsida:
datainspektionen.se 

Dataskyddsförordningen kommer att 
gälla som lag i Sverige, men kommer 
också att kompletteras med vissa 
nationella regler, t ex vad gäller tiden 
man får spara information. Hur de 

kompletterande svenska reglerna 
ska se ut har emellertid ännu inte 
beslutats. PUFF har för avsikt att med 
hjälp av extern expertis ta fram en 
vägledning för hur lagen ska tilläm-
pas i medlemsföretagen. Vi avser då 
bland annat hantering av register 
över företagskunder och privatkun-
der, samt hur register med uppgifter 
om anställd personal ska hanteras.
Mer information kommer i våra 
nyhetsbrev så snart alla detaljer är 
kända.

Facebook lanserar ny  
app – se upp Youtube!

EU: Anmäl verklig huvudman

Upphävande PUL och införande  
av EU:s dataskyddsförordning

bilder har vår hash- 
tagg #fioribilden i 
Instagram. Hash- 
tagga du också!27710

formex A20:30
www.skonating.com   

0418-752 52

Vi fi nns på:

Öppet Hus/Expo 
Jönköping 10-12 januari 2018

Formex 
Monter C04:11
Stockholm 17-20 januari 2018



 Stora terrakotta- 
krukor är idealiska för 

medelhavsväxter.
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TERRA- 
COTTA

acker patina och känsla av 
naturmaterial förknippas 
ofta med lerkrukorna, 
oavsett om de är masspro-
ducerade eller handgjorda 
terrakottakrukor. Lika 

vanligt är att man ibland upplever dessa 
krukor som svårhanterliga, de spricker på 
vintern och växterna måste vattnas ofta. Så 
kan det vara- naturmaterialet lera för med 
sig både för- och nackdelar. Men vet du var 
krukan kommer ifrån, hur dess  tillverk-
ningsprocess går till, förstår olika krukors 
egenskaper och kan se skillnad på kvaliteten 
– då blir det lättare att förstå, hantera och 
sälja rätt kruka till kunden. 

EN TERRAKOTTAKRUKA BLIR TILL 
Jord, vatten, eld och luft – ingredienserna 

som behövs för att tillverka en terrakottak-
ruka. Leran i jorden är ofta blågrå när den 
bryts och får sin rödbruna färgton först när 
den bränns. Den bästa leran för kruktill-
verkning anses komma från Italien. Ga-
lestrolera från Impruneta i Toscana är känd 
världen över, men bra lera finns även en del 
andra håll i världen, till exempel på Kreta.

Kvaliteten på slutresultatet beror alltså 
först och främst på lerans beskaffenhet 
och hantverket. Tillverkningsprocessen; 
formning, torkning och bränning, är viktig. 
Det behövs mycket erfarna och skickliga 
hantverkare för att den färdiga lerkrukan 
ska hålla högsta kvalitet.

BEDÖMA KVALITET
Terrakottakrukor finns alltså i varierande 
kvalitet, en del av de massproducerade kan 

vara utseendemässigt väldigt lika de med 
högre kvalitet, och som en oerfaren kan det 
vara svårt att avgöra skillnaden.  V

Vi reder ut begreppen och berättar hur man använder och sköter terrakottakru-
kan rätt, så den får glänsa som den förtjänar. Till hjälp har vi tagit Dan och Mie 

Andersson från Cadabra Design, båda med gedigna kunskaper om  
tillverkning och skötsel av olika kvaliteter av terrakotta.

TEXT & FOTO: MINNA MERCKE SCHMIDT

LERKRUKOR

TERRACOTTA: Italienska, betyder ”bränd jord”.  
Lera som har bränts ändrar färg till rött.  
Ju högre järnhalt i leran desto rödare färg.
KRUKMAKARE: En hantverkare med kunskap om 
hur man gör krukor för bästa hållbarhet
BRÄNNING: Ett arbetsmoment som behövs för att 
göra leran hård. Ju högre temperatur och längre 
bränntid desto tåligare kruka.
DREJA: Forma föremål av lera på en snurrande 
platta (Kreta)
COLOMBINOTEKNIK: Att bygga upp en kruka för 
hand via ringlingsteknik (Italien) ibland mot en 
gipsform - möjliggör fyrkantiga krukor. 

LITEN ORDLISTA
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Fråga alltid säljaren var krukan kommer 
ifrån, om den är handgjord eller masspro-
ducerad. Tyngden på krukan kan ge viss 
vägledning, likaså tätheten på godset, ju 
tätare och högre kvalité på leran krukan är 
gjord av desto mer tål den, både stötar och 
kyla. En tom kruka av hög kvalitet ska ha 
klangen av en kyrkklocka. 

Riktigt bra krukor kostar mer i inköp men 
kan hålla i 100-tals år. Massproducerade 
lerkrukor som ofta är maskintillverkade, 
klarar inte minusgrader lika bra, men passar 
fint som ytterkrukor inomhus.

VINTERFÖRVARING
Hur olika krukor tål minusgrader beror 
på dess kvalitet; men även på hur man 
hanterar krukan. Det är viktigt att se till att 
dräneringshålet i krukans botten är öppen 
så vattnet kan rinna ut. Lika viktigt är det 
att se till att krukan inte står på ett ställe 
där vattnet blir stående, det gäller även om 
krukan står upp och ned. Använd krukfötter 

för att hindra detta, eller ställ krukorna på 
ett underlag som håller sig torrt.

Om du är osäker på kvaliteten av din 
kruka, då är det säkrast att förvara krukorna 
frostfritt i ett förråd, garage eller liknande. 
Terrakottakrukor av högre kvalitet klarar att 
stå ute året om i vårt klimat.

VEM TRIVS I TERRAKOTTAKRUKA
Terrakotta är ett material som släpper 
igenom både syre och vatten och dessutom 
balanserar temperatursvängningar. Dessa 
egenskaper är optimala för de flesta växter. 

Tänk bara på att ju porösare material som 
använts i krukan desto mer behöver du vatt-
na. Välj därför stora och hårt brända krukor 
för törstigare växter. 

MILJÖVÄNLIGT
Det är också viktigt att poängtera att lerkru-
kor är miljövänliga. Materialet kommer från 
jorden och bryts sakta ner däri igen. I den 
traditionella tillverkningen av de handgjorda 

LERKRUKOR

4
1. Använd alltid lecakulor på botten för  

dräneringens skull, se till att de inte 
täcker dräneringshålet.

2. Placera krukan på krukfötter inför 
vintern

3. Tvätta krukan invändigt vid byte av jord.
4. Om du är osäker på vad du har för typ 

av terrakottakruka, förvara den frostfritt 
på vintern.

Smarta  
skötseltips!

En hållbar terrakottakruka = 
en lera av hög kvalitet + skickliga 
krukmakare + lång förbränning i hög 
temperatur

 En handgjord terrakottakruka kan hålla i decennier 
även hundratals år med rätt skötsel. Vacker patina får 
man på köpet. 

 Terrakottans Rolls Royce – en kruka från Impruneta 
Toscana.

  Paret med förkärlek för det genuina, rustika och håll- 
bara. Dan och Mie Andersson bytte välbetalda karriärer 
till att designa och importera vackra handgjorda terra- 
kottakrukor till Sverige. 



fiori magazine   35

INOMHUS: alla krukor passar bra, smak och 
budget avgör
FROSTFRITT UTERUM: alla krukor passar bra,  
smak och budget avgör
TÖRSTIGA VÄXTER: stor kruka av hög kvalitet  
(hårt brända, tät lera) ju större kruka desto  
mer sällan behöver du vattna 
KRUKA SOM TÅL FROST: en kruka av hög kvalité 
med tät lera, noggrann tillverkning och bränning 
i hög temperatur. OBS! Viktigt att du ser till att 
dränering fungerar och att krukan inte står på 
blött underlag, detta gäller alla material som  
står utomhus en kall vinter
KRUKA SOM PATINERAS LÄTT: kruka med  
porösare lera, snabbare bränning
KRUKA SOM HÅLLER SIG REN: hårt bränd kruka, 
samlar inte fukt så lätt 
STOR KRUKA: öppnar upp för bredare växtval  
och enklare skötsel, inte minst vattningen

RÄTT KRUKA TILL RÄTT TILLFÄLLE

krukorna eldar man dessutom ugnarna med 
till exempel olivkärnor (Kreta), ved (Italien), 
risskal (Asien) och då får man vackra färgva-
riationer som levandegör kärlen.

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

KORT – TAGS

Å F - S H O P :  P A R L E B O . S E   ◊   0 7 2 2 – 4 5  1 4  5 5   ◊   M A R I A @ P A R L E B O . C O M

P R E M I U M  G R E E T I N G  C A R D S  &  S T A T I O N E R Y
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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

@hosruth

@trolldruvans_blommor

@linderpatricia

@madeleinehstd

@astrantia_pentrale

@blomster_pia
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Hashtagga era bilder på Instagram  
med #fioribilden #fioribrollop  

eller #fiorikransen.

@musegatensblomster @karindecoflor

@greenroomblommor @gardeniablommor
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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

@floristfroken @nihlstensflorister

@florissfornebu @euforicaofsweden

@stefanflowers @paulssonsofie



fiori magazine   39

Notiser

Nu har färgföretaget Pantone 
som sig bör utsett nästa års stora 
trendfärg. I år heter färgen Ultra Violet 
18-3838 och är en lila/purpurfärgad 
ton. Det är en sinnrik, tankeväckande 
och originell färg som provocerar  
och manar till visionärt tänkande.  
Lila har genom historien varit en 
mystisk och spirituell symbol för al-
ternativa kulturer, konstnärlig briljans 
och andligt tänkande.
 Inom popkulturen används färgen 
ofta som ett uttryck för individua-
lism. Efter det svarta och vita som 
dominerat länge nu blir Ultra Violet en 
uppiggande kontrast. Man behöver 
kanske inte måla hela rummet i 

färgen, men varför inte experimentera 
med kuddar, gardiner eller plädar  
i lila.

Årets färg siar om framtiden

Vi fotograferar som aldrig förr och de 
flesta av oss tampas med samma 
problem: Fullt lagringsutrymme i 
mobilen eller datorn. Med hjälp av 
lagringstjänsten Google Photos kan 
du lagra en obegränsad mängd av 
bilder och videos helt gratis.

Bilderna kan säkerhetskopieras 
automatiskt, och du har tillgång till 
dem från både din dator och dina 
mobila enheter. 
 Lagringstjänsten är privat och 
du bestämmer själv om du vill dela 
bilderna med andra.

Obegränsat lagringsutrymme  
för dina bilder

TOGGL
Toggl ger dig koll på 
arbetstiden. Skriv in vad du 
gör och ta tiden med en 

knapptryckning i appen. Nu kan  
du se hur mycket tid du lägger på 
olika saker.
Iphone och Android. Gratis.

WORLDCARD MOBILE
Många nya kontakter 
att hålla reda på? Fota 
visitkortet, låt sedan appen 

organisera upp dina kontakter.
Iphone och Android. Pris 39–49 
kronor.

QUICKOFFICE
Office i miniformat. På resande fot 

kan du nu skapa och 
redigera i Word, Excel  
och PDF-dokument. 

Iphone och Android. Pris 121 kronor.

CAMSCANNER
Scanna viktiga dokument, 
kvitton, fakturor och anteck-
ningar med appen! Ta ett 

foto med mobilen så sparas bilden 
som en PDF.
Iphone och Android. Gratis.

EVERNOTE
Appen för dig som älskar 
post it-lappar. Med Evernote 
kan du göra anteckningar i 

text, ljud eller bild.
Iphone och Android. Gratis

12 smarta företagsapparTips!

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

Hos Therapie Te  
finns det en smak  
för varje tillfälle.

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

Öka din  
merförsäljning  
i kassan!
Nu är det dags att fylla  
på med våra populära  
blomsnittare inför  
det nya året!  

Finns att hämta  
hos din grossist!

För direktleverans, kontakta: 
johanna.nyberg@odprofile.se
072-2240007 | www.flowerpower.se
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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

etaforen Trello 
använder sig av är 
en korktavla eller 
whiteboard med 
lappar på. Lapparna, 
eller korten som de 
kallas i Trello-lingo, 

innehåller alltid en rubrik men kan även ha 
filer, bilder, checklistor, kommentarer, och 
så mycket mer. Ordning och reda! 

De fungerar som vanliga notislappar eller 
post-its, fast kan tack vare att de är digita-
la hålla mycket mer information. Korten 
arrangeras i kortfållor och de som du gör 
behöriga att redigera en tavla kan lägga till 
sig själva och andra som ägare av dem. Det 
här kan låta lite krångligt i text, men är i 
själva verket extremt enkelt när du väl sitter 
med det. 

LÅT OSS DEMONSTRERA  
MED LITE SKÄRMBILDER
Säg att ni driver en butik. Ni skapar en tavla 
i Trello och lägger i den till ”fållor” för att 
innehålla kort. Det gör du enkelt genom att 
dubbelklicka på bakgrunden eller längst till 
höger välja ”Add a lis”. En bra början är att 
sätta upp följande tre fållor: Att göra, När 
det finns tid, samt Klart.

När du skapat tavlan kan du även bjuda 
in dina kollegor till den. Ni kan därefter 
lägga till er själva eller andra på korten, för 
att se vem som äger eller ska jobba med 
respektive sak. Det är enkelt att flytta de 
olika korten mellan varandra om man vill 

sortera korten efter vem som har ansvaret. 
När uppgiften på ett kort är utfört så flyttar 
man över den till Klar så vet alla att det är 
fixat utan att behöva fråga. 

När ni sedan jobbat på lite kan det börja 
se ut som bilden här visar
Ni ser nu på bild-
en att vi lagt till 
en ny fålla, ”När 
det finns tid”, 
och att Madeleine 
har ett kort i den. 
Det kortet har 
en deadline och 

två kommentarer. Kortet om inköp har fått 
en checklista med tre punkter i, buketter 
har en bild och företagskunder har två 
färgtaggar. Vi kan i överblicksläget inte se 
vad taggarna betyder eller vad checklistan 
innehåller för punkter – för att göra det 
måste vi öppna korten.

ENKELT ATT FÖRSTÅ
Som sagt i skrift kan det se krångligt ut, 
men när ni testar så kommer ni snabbt mär-
ka att det är extremt enkelt att förstå. 

Ge det en chans och se till att sälja in idén 
med Trello till dina kollegor så kommer ni 
ha stenkoll på allt framöver. 

Vi vet alla att ordning och reda kring olika projekt skapar ett lugn i sinnet.  Vi vill därför dela 
med oss av Trello, världens bästa verktyg för att enkelt strukturera upp alla projekt du kan ha 
om du driver butik. Ni kommer åt verktyget genom en vanlig webbläsare eller i Trello-appen 
på din mobil eller surfplatta. 

TEXT: MADELEINE HARALDSSON

Skapa ro i sinnet

M 2



Notiser

13 - 14 april 2018 är det dags för 
SM i blomsterbinderi. Sveriges främ-
sta florister kommer som vanligt tävla 
om SM-titeln i Nordstan i Göteborg. 

De som kvalat in till den  
stora finalen i år är:
Seniorer: Carola Fogelberg, Marinet-
te Månsson, Lina Supsticks, Ann-Ca-
roline Kanebäck, Elin Jacobsson, 

Olivia Frondelius, Sten Vasseur, Malin 
Svahn, Elina Björkman Jensvang, 
Hanna Björklund, Linnea Davidsson, 
Emelie Sondell. 
Juniorer: Amanda Skoglund, Sofia 
Linderholm, Maria Haglund, Johanna 
Peiving, Therese Törnlind, Onega 
Dahlgren, Johanna Nyman. 
Direktkvalificerade: Sofie Daniels- 
son Söhr och Linnea Johansson

> Ambiente
Den största Frankfurt- mässan med 
de senaste trenderna i vår bransch.
Tid och plats: Frankfurt,  
9 - 13 februari 2018.

> Christmas World
Missa inte världens största julmässa!
Tid och plats: Frankfurt,  
26 - 30 januari 2018

> Maison & Objet
Temat för mässan i januari är “Show 
room”.

Tid och plats: Paris,  
19 - 23 januari 2018

> IPM
Den största mässan i världen på 
trädgård.
Tid och plats: Essen,  
23 - 26 januari 2018

> Flora Decora
Floristbranschens egna blomster-
mässa!
Tid och plats: Frankfurt,  
26 - 30 januari 2018

SM i blomsterbinderi

Missa inte!
Det närmar sig mässtider och Fiori har listat de fem största mässorna i 
världen för oss florister. Boka in datumen i kalendern och se fram emot en 
inspirerande start på året!

De internationella mässorna 2018

Läser du till florist och vill ta del av 
Fioritidningens tips och inspiration? 
För dig som är floristelev har vi nu ett 
kanonpris på Fiori, du får en helårspre-
numeration för 180 kronor. 
 Alla fyra nummer kommer i brevlådan 
och får ta del av spännande nyheter 
från floristbranschen. 
 Du anmäler ditt intresse för prenu- 
meration till info@flowerdeluxe.se.

Tips!               Studentpris  
på Fioriprenumeration!

2017 VÅR

2017 sommar

2017 Høst

2017 VINTER

Info@boxmakers.se | 0739840738 
Boxmakers.se

Boxar för alla tillfällen.
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ag har arbetat som florist sedan 
2010, innan dess arbetade jag i 
lite olika branscher, men alltid 
i större internationella företag. 
Så att arbeta i ett litet svenskägt 
företag med fyra anställda blev ju 

något helt nytt för mig. Jag verkligen älskar 
mitt nya yrke, och det känns skönt att slippa 
delta i möten halva arbetstiden, omorgani-
sationer var 18:e månad, dokumentation 
av rutiner och så vidare. Tänk att istället få 
komma till jobbet och hugga tag i alla nya 
växter som kommit in och att få träffa alla 
underbara kunder. 

Men ibland när man till exempel ska 
göra ett inköp, så inser man att en sitter där 
utan avtal och inte kan pressa några priser 
med en speditör. Inte när man arbetar i ett 
företag med en årsomsättning runt 5 miljo-
ner. Eller när chefen behöver rådfråga i ett 
personalärende, så finns det ju inte ens en 
bolagsjurist att tillfråga.

Så en kväll nämnde en väninna för mig 

att en av hennes kunder är bagerinäringens 
branschorganisation, hon hjälper dem med 
försäkringsfrågor. Det väckte tanken hos 
mig, det låter som en bransch väldigt lik vår. 
Små, ofta fristående butiker med hantverka-
re som säljer färskvaror med kort hållbarhet. 
Jag läste på om deras branschorganisation 
och tänkte att det där vill ju jag och mina 
kollegor ta del av! Tänk om vi hade någon 
som samordnade avtal om transporter, kas-
sasystem, leasing av bilar, kylar, ja allt vad 
det nu kan vara.

Tänk, vad det skulle lyfta vår bransch, om 
vi hade en enad organisation som enbart ar-
betade för att förbättra våra förutsättningar. 
En organisation som också ansvarade för att 
ta fram ett utbildningsmaterial för floris-
ter. Som kan hjälpa oss nätverka, anordna 
mässor, tävlingar, föreläsningar och sådant. 
Som kunde hjälpa branschen med att hänga 
med i den snabba utvecklingen, med miljö-
frågor och hållbarhetsarbete.

Snart kommer en helt ny generation ut i 

arbetslivet och då även som kunder till oss. 
En generation som fostrats till att vara med-
vetna och vana vid att ifrågasätta och ställa 
krav på sina ”leverantörer” – Hur bemöter vi 
dem? Hur arbetar blomsterbranschen med 
hållbarhetsfrågor?

Jag känner att det finns så mycket vi små-
butiker inte hinner ta tag i på egen hand och 
vi är så små och sårbara när vi ska förhandla 
med de stora leverantörerna. Men tillsam-
mans blir man ju starkare. 

Är jag ensam om att tänka så här?

J
Varför finns det ingen branschorganisation som värnar om floristers intressen?  
En organisation som representerar hela branschen, från småbutikerna till de  
större kedjorna. Det är en fråga som floristen Susanne Vogt ställer sig.  

En branschorganisation 
för florister?

Kort & tags för bukett och present!
cloudberryfield.se

Formex vår 2018
lk@cloudberryfield.se
073 594 3693

Möt oss i monter 
C15:05 
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Här har ni florister möjlighet att uttrycka åsikter, tankar och idéer som  
rör både vårt yrke och branschen. Har du något du vill förmedla hör  
av dig till oss. Åsikterna är skribentens inte fiori magazines.har ordet

Floristen

www.dutz.nl | 0706526195

Vi välkomnar våren.  
Besök vår monter  
A01:11 på Formex

Hos oss hittar ni även en  
del av SILKKA´s kollektion  
av sidenblommor

GÄSTSKRIENT: SUSANNE VOGT

NYHET
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fiori magazine 
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

Vi finns på Formex i monter C13:40 
Silkflower import | silkflower.se | 0583-14570

NYHET!
Vas i mässing & 
silverplatering i  

4 storlekar.


