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Vi servar kunder i Malmö, Göteborg och Stockholm med omnejd,
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Hantera kunder som beter sig illa?

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

N

u har fiori snart
funnits i fem år
och jag känner
att det är på
tiden att jag använder kanalen
till att lyfta en otroligt viktig fråga
som berör oss alla. Den handlar
om hur vi ser på nyexaminerade
florister. Det är ofta som man kan
läsa om butiker som söker personal och endast erbjuder anställning ett par dagar i veckan. I annonsen kan man läsa att de kräver
flera års yrkeserfarenhet. Att man
ska vara självgående, behärska alla
typer av binderier, vara en riktigt
grym säljare, ha körkort och sist men inte minst ha möjlighet att
hoppa in extra när det finns behov.

En person som kommer direkt från gymnasiet kan såklart inte
klara av alla sysslor i butiken men du får så mycket annat på
köpet. En formbar person med nya tankesätt, nya idéer och
infallsvinkar.
Man brukar lyfta vikten av mentorskap men minst lika viktigt
som det är att den äldre generationen lär de yngre, är det att vi
släpper in nya generationer. Så kallat omvänt mentorskap. Generationen som kommer in i branschen nu är alla uppvuxna med
sociala medier och har en helt annan förståelse för den typen av
marknadsföringskanaler. Det som är rätt och funkar på sociala
medier idag är antagligen inte rätt om bara ett halvår. Det krävs
att man dagligen lever i kanalerna för att hänga med.

100% LOVE
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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I min värld känns det orimligt att man ställer så höga krav på
en person som bara förväntas jobba ett par dagar i veckan. Jag
förstår fullt ut att det kan behövas extrapersonal men gör det då
rimligt för folk att kunna söka tjänsten. Vi har så många talanger
som varje år väljer att gå vidare till andra branscher just av anledningen att de aldrig får en chans.

0% fat
0% salt
0% sugar

RO

Dags att
tänka om

®

A MES

Florist
Selection
With care
for beauty and
professional
design

Ta hjälp av den yngre generationen, de har garanterat bättre koll.
Väl mött,
Madeleine

www.floristselection.se
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Utvalt

Björk
Idé: SAra Svensson

2

Näver är ett material bestående av det yttre lagret bark från arter i björksläktet.
Den bildas ur ett sammanhängande korkkambium och består av omväxlande
lager av vita och gula korkceller som är luftfyllda. I nävern finns smala bruna eller
svarta streck, så kallade lenticeller. Det är barkporer som fungerar som "fönster"
och sörjer för gasutbytet mellan stammens inre och luften under sommaren.
Under vintern är dessa "fönster" stängda. (Källa: Wikipedia)

1. Kökshandduk, Pluto Produkter. 2. Vas, Bloomingville.
3. Vas, Cooee Design. 4. Kruka, Ferm Living.
5. Puff, Ygg och Lyng. 6. Kruka, HAY. 7. Kudde, Svanefors
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Ny mässduo
skapar möjligheter!
Floradecora möter Christmasworld: Färska
snittblommor och prydnadsväxter är självklara
dekorationer och presenter året om. Nu hittar
du dem tillsammans med det senaste inom
dekorationer och tillbehör för årets alla fester
och högtider. Floradecoras försäljningskoncept
är enkelt att integrera i det befintliga sortimentet
eller verksamheten. Ett attraktivt och lukrativt
tilläggssortiment som efterfrågas av kunderna!
Ett inträdeskort, många möjligheter:
christmasworld.messefrankfurt.com
floradecora.messefrankfurt.com

27 / 1 – 31 / 1 2017
27 / 1– 30 / 1 2017
info@messefrankfurt.se
Tel: 08-660 00 45

7

Floristen Jessica Westgaard har
alltid haft ett stort intresse för
Asien, nu bor hon i Sydkorea.
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PORTRÄTT

Livsnjutare
Vänskap, delägande
och långsemester

som företagare

Text: Erika Boström Foto: Shutterstock

Drömmar om kritvita stränder och turkosblått hav kan många gånger
kännas avlägsna för en egenföretagare. Men med lite ansträngning
och bra planering kan månadslånga semestrar bli verklighet.

I

det lilla samhället Åsa driver Erika
och Jane, tillsammans med sina
män Andreas och Truls, det gemensamma bolaget Åsa Blommor och
Trädgård. Tillsammans har de gjort
det möjligt att ta ut långsemester
vartannat år, trots delägande i företaget. Det
började 2007, när Erika och Andreas kom
över en billig handelsträdgård.
– Skiter det sig så gör det ingenting, tänkte
paret.
De slog till och startade upp en egen butik, som idag blomstrar. Paret har dessutom
kunnat anställa.
2011 uppenbarade sig ett lokalbyte och
i samband med det köpte vännerna Jane
och Truls in sig i bolaget. Tillsammans har
de byggt upp en affärsverksamhet som inte

bara låter var och en av de fyra parterna
utvecklas inom sitt specifika område, utan
också möjliggör långsemester trots egen
företagsamhet.
Favoritsysselsättningen
är att resa

Båda paren har ett stort reseintresse så det är
ofta till varmare breddgrader som de beger
sig. Jane berättar att hon och Truls gärna dyker tillsammans, så när det är deras lediga år
brukar de passa på att spendera tiden under
havsytan. Erika och Andreas har också rest
mycket tillsammans, men senast så passade
de på att bygga hus. De har även valt att
anpassa semestertiden för att kunna umgås
mer med barnen. Tillsammans kom de på
idén om långledighet.

– När man jobbar som vi gör är det svårt
att vara ledig på sommaren, säger Erika, det
är då vi har som mest att göra.
Under perioden januari till mars är det
lugnare både i butiken och inom anläggningen. Vad passar då bättre än att vara
långledig och utnyttja semestern till fullo?

OM åSA BLOMMOR
& tRÄDGÅRD
Namn: Åsa blommor och trädgård
Företaget startade: 2007,

Jane och Truls köpte in sig 2011

Antal ägare: 4
Antal anställda: 3
Omsättning: 4 441 TKR, 2014
Resultat: 22 TKR, 2014
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PORTRÄTT

Erika har tillsammans med sin man och sina vänner gjort det möjligt att ta ut långsemester vartannat år. Foto: Privat

Utgår från bra planering

Upplägget innebär att man ena året har en
sammanhängande ledighet på ungefär två
månader under perioden januari–mars.
Under den tiden sköter det andra paret båda
verksamheterna inom företaget tillsammans
med de anställda. Sommarperioden är det
ofta så mycket att göra att bara det ena paret
inte hade klarat av arbetsbördan själva. Det
par som inte har varit långlediga får lite
extra semester under sommaren, men generellt sett så sparar man sin semester till det
år som man ska vara långledig. Tack vare
noggrann planering så medför ledigheten
inget ekonomiskt bortfall. Erika och Jane
är överens om att det är en semestervariant
som de är mycket nöjda med.
– Visst får man hålla koll på mail och
svara i telefon ibland även under semestern,
men så är det väl för alla företagare, säger
Jane.
Erika tillägger:
– Har man ett jobb som är roligt och som
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man trivs med så är det inga problem.
Båda paren känner sig trygga med att
lämna över verksamheten under tiden de är
borta och påpekar vikten av att ha en fungerande kommunikation även när man inte
är på plats. De är ju trots allt fyra delägare,

Visst får man hålla
koll på mail och
svara i telefon ibland
även under semestern
där alla är involverade i företagsverksamheten. Det är viktigt att man inte känner sig
åsidosatt i verksamheten för att man är på
semester.
– Där har vi nog en fördel i och med att vi
är vänner privat också. Vi känner varandra
bra och litar på varandras omdöme, säger
tjejerna.

5

tips om du vill göra
som Erika & Jane

1. Planera! Gör det i god tid så att bortfallet
av arbetskraft blir minimalt. Se till att lägga
semestern under en period då ni vet att
det är mindre att göra.
2. Var inte ängslig för att ta beslut trots att
inte alla är med.
3. Se till att det finns ekonomiskt utrymme för att plocka ut lön under semestern.
Ledighet ska inte innebära ekonomiskt
bortfall.
4. Var inte rädd! Det är viktigt att arbeta tillsammans med någon som delar samma
vision, men var inte rädd för att våga.
5. Var tillgänglig trots att du ligger på stranden. Det är viktigare att du svarar på ett
telefonsamtal extra och finns som stöd, än
att kollegorna går under av en krissituation
där hemma.

Den perfekta
julklappen till
dina anställda

Psst!

Teckna
prenumerationer av
2016 HÖST
fiori
magazine på
fiorimagazine.se
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TL Månsson’s AB – exklusiv distributör av Yankee Candle® i Skandinavien
035-370 88 ∙ info@manssons.se ∙ www.manssons.se

Välkommen på Julmingel
Söndag 13 november kl. 10-16
Då får ni möjlighet att mingla med kollegor, inspireras och
göra inköp inför julskyltning och advent.
Vi bjuder på mat och dryck och lokalerna är fulla med
klipp som endast gäller där och då.
Välkomna!
2016 VIN
TER

Meddela gärna via e-post hur många som kommer.

@fiorimagazine
facebook.com/fiorimagazine
fiorimagazine.se
info@fiorimagazine.se
Madeleine +4635-13 37 10
Påarp | Tel +46 42 22 70 47 | info@arnesblommor.se | arnesblommor.se

Inspiration
Florist: Tomasz Max Kuczynski

Tomasz Max Kuczynski är en ung lovande florist från Polen. Han
har deltagit i många tävlingar och ställt ut vid ett flertal tillfällen.
Tomas driver företag där han håller i utbildningar över hela Polen.
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Din bästa jul börjar här!
Planera smart, ligg steget före och njut av julen på ett helt nytt
sätt i år. På Marknadsplatsen finns allt du behöver under
samma tak: Snittblommor, växter, verktyg, pynt, godis, presenter…
»
»
»
»

Färskare blommor direkt från odlare
Beställ dygnet runt, var du än befinner dig
Prenumerera på blomsterleveranser
Leverans till din butiksdörr

Skapa din bästa jul här: marknadsplatsenblog.se/minbastajul
marknadsplatsen@euroflorist.se, 040 – 602 00 14

Annons_Fiori_okt16.indd 1

Följ oss på instagram @vkvividi
www.vkvividi.se
0430-49260

2016-10-07 13:45

TRENDER

Prickigt & trä. Den här bilden sammanfattar trenderna riktigt bra. Prickarna
som vi skrev om redan förra året har nu börjat dyka upp på hemmaplan. Det ska
vara mängder av prickar, i olika storlekar, oregelbundna och lekfulla.Överallt på
mässan, skärbrädor i olika storlekar som andas gediget hantverk.

Formex
Stockholm

Text & Foto: Madeleine Haraldsson

Årets trendtema var Nordic Me med fokus på medvetenhet,
hur vi vårdar oss själva och jorden runt omkring oss. Hållbarhet kan vi knappast kalla en trend utan något som vi alla
måste ta till oss och hitta ett förhållningssätt till. Formex
gjorde ett bra avstamp genom årets tema – nu gäller det
att öka vårt fokus på dessa viktiga framtidsfrågor.
18 fiori magazine

Krukor. Det
välbekanta
varumärket
Mateus satsar
denna säsong
stort på en
serie krukor.

Pressat. Inte
sedan 1970-talet
har pressande
växter varit
trendigare än
just nu. Pressade
växter kunde
man se i mängder på Formex
i år. Det är med
andra ord dags
att damma av
den gamla växtpressen i butiken och minska
på svinnet.

Välkomna till
vårt Showroom
och bokning av
Våren-2017

Kontakta oss för besök, personlig visning eller förhandskatalog
wikholmform.se • info@wikholmform.se • +46 33 41 71 00

pf
Favorit. En av våra absoluta favoriter var Anna Elzer Oscarssons fantastiskt fina vaser. Formerna, färgerna och inte minst att
tillverkningen sker i Sverige gör att de här vaserna kommer bli
klassiker. Lägg Anna Etzers namn på minnet, henne kommer vi
att se mycket av framöver.

pastillfabriken
brandofgefle.se

Försäljningsansvarig
Torbjörn Johansson
070-415 40 80
torbjorn@brandofgefle.se

TRENDER

Tendence
Frankfurt

Under vår mässturné i slutet av augusti besökte vi Tenence i Frankfurt.
En tysk mässa som andas internationalitet. På den här mässan hittar du
ofta nya talanger inom design. Det nära samarbetet mässan har med
designutbildningarna på Frankfurts universitet märks tydligt genom
att studenterna får chansen att visa upp sina produkter.

Lekfullhet. Något som tycks
vara på frammarsch är lekfullheten. Koppar som blir till krukor
med glada ansikten. Trenden
Urban Garden fortsätter att växa.
fiori föll för de här härligt mintgröna planteringsvagnarna.
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tipp, tapp,
tipp, tapp.
Låter det från tangenterna då man
knackar in sin julbeställning i vår webshop.
Har du inte provat, så testa gärna ett
fröjdefullt sätt att beställa juliga blomster
och tillbehör i branschens bästa
webshop? Hoho, hoho.

W W W . BL OM ST E R GR OSSIST E N . N U

Renar. För något år sedan kunde man

W W W . B L O M ST E R G R O SSI ST E N . N U – 033 - 444 999

se ugglor överallt, nu är det renar som
gäller.

Årets julte från

Therapie Te

Björkar. Det startade redan på
mässorna i början av året att smyga
sig in björkar men på Tendence gick
det bokstavligt talat inflation i trädslaget. Det var många montrar som
hade björkstammar som rekvisita och
i mängder av produkter kunde man
tydligt se att inspirationen kom från
just björken.
www.charlieshouse.net | www.therapie.se
info@charlieshouse.net | 0417-303 69

Eventplanering

Effektivt
planerade
En eventguide

Text: Linn Rafton Foto: Alexander Mahmoud & Dan Lepp

Ett event kan se ut på många sätt. Det kan vara ett litet företagsevent,
ett bröllop, en födelsedagsfest eller något riktigt stort; till exempel
Nobelfesten eller ett kungligt bröllop. Oavsett vilken storlek eventet har,
finns det gemensamma nämnare i hur planeringen går till.

P

er Benjamin har stor erfarenhet av att arbeta med event
och 2015 arbetade han med
Nobelfesten. Per har många
bra idéer kring hur planeringen kan se ut, och hur
arbetet kan gå till.
När det kommer till att sälja in en idé till
ett event är hans första tips att ha en portfolio att visa upp för kunden. På så vis blir det
lätt för dig att visualisera din idé, men också
att visa vad som är dina styrkor. Genom att
visa bilder på tidigare arbeten kan du lättare
förklara för kunden vad blommorna tillför,
och på vilket sätt de kan användas för att
förmedla både budskap och känslor. Kring
ett event kan du gärna ge blommorna en
central roll. Per menar också att det är viktigt att tänka utanför ramen, att sticka ut.

En bukett som ser
bra ut i butiken,
kanske inte alls ger samma effekt i eventlokalen

22 fiori magazine

Kommunicera med blommor

Vidare förklarar Per att ett bra sätt att sälja
in sin idé till en kund är att tydliggöra hur
man med hjälp av blommorna kan förstärka
företagets, eller produktens personlighet och
kärna. Försök tänka på vilka teman, färger,
former och liknande som man kan plocka
upp i arbetet med blommorna. Genom att
förklara för kunden att det bidrar till att
kommunicera företagets produkt eller syfte,
har du också ett säljargument.
Hitta ett tema för eventet

Gestalta känsla och tanke

Blommor till ett event kan vara så mycket
mer än en vanlig snittdekoration i stickmassa, eller i vaser på bordet. Ett bra knep,
menar Per, är att ha som utgångspunkt att

man ska försöka gestalta en känsla eller en
tanke. I ett event hamnar man någonstans
mellan inredningsdesign, blommor och
konst, och allt korsas med varandra.

H.M. Drottningens kuvert under Nobelbanketten.

När du sålt in din idé till kunden kan du
börja planera. Ett bra tips som Per brukar
använda sig av är att försöka hitta ett tema
för eventet, och han tar Nobelfesten som ett
exempel:
– Just Nobel handlar om dåtid och framtid. I det här fallet valde jag att att fokusera

7
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2.
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på medaljen som delas ut. Är det till exempel ett företagsevent, så kanske jag istället
fokuserar på en logotyp, eller produkt. Jag
försöker titta på vilka människor som arbetar på företaget, och försöker sedan hitta en
gemensam nämnare som jag kan plocka upp
i ett tema, fortsätter han.
Tänk kostnadseffektivt

Prissättning och budget är en annan del
av eventplaneringen som inte alltid är helt
lätt. Per säger att han brukar försöka tänka
på att använda material som fyller bra och
ser mycket ut. Vissa basblommor är väldigt
prisvärda, och då kan man jobba med dem
i första hand, sedan kan man lägga till några
få exklusiva sorter för detaljernas skull. Ett
annat tips Per har är att man inte ska fastna

kring enskilda sorters blommor.
Att tänka på vad som är både prisvärt
och ger en bra mix är en bra utgångspunkt.
Tänk på vilken effekt blomman ger på plats,
och se om det är den effekten du vill skapa.
Om inte, kanske man ska försöka hitta en
annan sort istället. Genom att besöka platsen där eventet ska hållas, är det också lättare att skapa sig en bild över miljön och hur
blommorna kommer att ta se ut på plats.
– En bukett som ser bra ut i butiken, kanske inte alls ger samma effekt i eventlokalen,
menar Per.
För att inte låta priset styra för mycket
förklarar Per att det är bra att först diskutera
färg, storlek, form och design i ett första
skede. När man sedan är överens om detta
kan blomsorter diskuteras och sist priset.

4.
5.

6.

7.

tips när du
skapar event

Materialet: Ta reda på vilka blommor
som håller bra. Mycket kan behövas
göras redan 1-2 dagar innan och då är
det viktigt att känna sitt material.
Att prova sig fram. Hur länge klarar sig
t.ex. en nejlika utan vatten? Vet man inte
det, så måste man prova sig fram. Och
det är ju något som man kan testa över
tid. När man får in en beställning, så kan
man testa lite då och då med olika sorter
och anteckna, så behöver men inte
testa allt på en gång när man väl får ett
event i framtiden.
Gör prototyper. Då vet du hur mycket
material som går åt, du får testa tekniker
och du vet hur lång tid du ska beräkna
att arbetet tar.
Besök lokalen med kunden. På så vis
får ni samma bild och du kan visa tydligt
hur du planerat ditt arbete.
Ta kontakt med andra som arbetar på
eventet. Det är bord som ska dukas och
mycket annat som ska förberedas. Kolla
var du kan vara och arbeta för att minimera risken att vara i vägen för andra.
Träffa alltid kunden och visa när allt är
klart. Då har kunden chans att påpeka
om det är något som behövs ändras
på, om det inte blivit som kunden tänkt
sig. Kunden blir också trygg i att du har
kontroll över eventet.
Sist men inte minst, kontakta kunden
efter eventet för att göra en utvärdering
innan faktura skickas ut. På så sätt kan
du säkerställa att kunden är nöjd och
själv få en chans till återkoppling.
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fioribilden

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.

1

2

3

4

1 @houseofedeninterior Kaktusar syns numera
överallt, även hos Eden.

2 @stefanflowers I C E
3 @blomkjeenwenje
4 @lillesandblomster Høstfat.
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5 @omhulda Fjärde advent.
6 @dekorina Echeveria - igen. Finnes så mange
fine varianter!

7 @svea79flowers
8 @floristenahlund Måndag morgon och jag

tillbringar den med ett gäng Dahlior med namn,
café au lait.
9 @tulpanblomsterverkstad Dessa läckra hjärtan
att pynta efter egen fantasi och säsong hittar ni
hos oss. Happy lördag!

Hashtagga era bilder på Instagram
med #fioribilden #fioribrollop
eller #fiorikransen.
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11 @floristenahlund I dag har vi många järn i elden.
Vi förbereder inför lördagens v75 på Örebrotravet
och morgondagens två bröllop.
12 @tina_von_wowern Dopkrans, ett hållbart

minne från en fin dag.
13 @fiorimagazine Ni måste spana in vår hashtag
#fiorikransen Riktigt många fina kransar har lagt
upp i flödet de senaste veckorna.

10 @tina_von_wowern En tuva med ljus från
@annasdilight år någon som älskade hortensia
och klematis istället för band, hyvlat trä. Ljusen tas
med hem efter begravningen
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Färglägg

Att färglägga är mindfullness. Det gör dig fokuserad och minskar, enligt studier, stress. Låt din kreativitet
flöda och omvärlden blekna. Bakom illustrationen står designer-duon Lena Melin och Liv Gisslandi från
Göteborg. Alla mönster och illustrationer de skapar är från grunden handgjorda.

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.

Marianne Kathrine Sunde
Beskriv dig själv med max fem ord?

– Viljesterk, energisk og positiv.

Om man ska ge dig en bukett
blommor vad skulle du då uppskatta att få?

Var det en självklarhet att du skulle
bli florist eller har det funnits andra
yrkesdrömmar?

– Nett nå kunne eg ønske meg en vakker
høst bukett med kongler og varme farger.

– Nei det var det ikke men at det skulle
bli noe kreativt visste eg.

Ge oss ditt bästa tips för att bli peppad inför hårt arbete och långa timmar under julen i en blomsterbutik!

Har du något bra tips på hur man
kan få bra stämning bland arbetskamraterna?

– Eg tenke at god planlegging og system
er viktig, ellers hjelper ofte god mat og søvn
i mellom jobbinga.

– Heie på hverandre, bygge et bra team og
ha felles mål.

Vem vill du skicka tråden vidare till?

BENJAMINS BOTANISKA

– Vi satser på naturmaterialer, i produkt
og i blomsterarbeid.

floristiskcoaching.se

Vad satsar er butik på nu till jul?
(trender?)

– Elin Havreberg, vi gikk i klasse på Vea
og har deltatt i lag på Vea mesterskap etterpå. Elin er ei unik blomsterjente med masse
spennande og kreative ideer.

Stora & små kort för bukett och present!
www.cloudberryfield.se

Trädgårdshallen har julpyntat
och säsongens varor börjar
presenteras.
Vi bjuder på julfrukost med bl a
julgröt, kaffe och hembakat.
Handel hos hallens odlare och
grossister.

Hallföretagen har laddat upp med extra
mycket varor och erbjudanden.
Julfrukost på förmiddagen. Kaffe och
hembakat på eftermiddagen.
Demonstration med julinspiration av
florist.
Handel hos hallens odlare och grossister.

OM Marianne
Namn: Marianne Kathrine Sunde
Ålder: 31
Bor: Dale i Sunnfjord
Arbetar: Lailas blomster

Vill du också
lära dig mer?
Floristisk Coaching
har kurserna för dig!
Ski in Ski out, Copperhill Åre
20-22/3 (fåtal platser kvar)

Tävlingsbinderikurs
7/3, Stockholm

Floristkunskap 2-3
11-13/3, Stockholm

Floristisk Dialog

v13-14 Blomstermodeshow
hos grossister runt om i landet

Butikscoach

i er butik, när ni önskar!
Mer info om vårt kursutbud finns på hemsidan.
Vi ser fram emot ett spännande 2017!

Euroskills

Morgondagens
stora talanger
Text: Sara-Lisa Ludvigsson Foto: Sarah Karlsson

I år är första gången yrkestävlingen Euroskills går av stapeln i Sverige.
Vårt yrkeslandslag består av de skickligaste ungdomarna som tagits ut under
året. Vår bransch har en stark meritlista att försvara såväl yrkes-EM som
yrkes-VM där vi genom åren alltid legat i topp i floristyrket.

E

uroskills hålls jämna år och
27 länder skickar totalt
ca 500 yrkesverksamma
deltagare för att göra upp
om medaljer i respektive
yrke. Sveriges floristrepresentant utses och finansieras av Floristernas Yrkesråd som varannat år arrangerar
uttagningstävling och arrangemang kring
yrkes-EM och yrkes-VM. Landslagsrepresentanterna utsågs vid skol- och yrkes-SM i maj
där Anna Karlsson tillsammans med Olivia
Jerneholt tog en delad förstaplats.

de och att våga välja en praktisk yrkesutbildning.
Annas mål är att vara en förebild för
unga florister och visa att hårt arbete och
engagemang lönar sig och kan göra så
att det räcker långt, i hennes fall ända till
EM. Annas styrkor är att hon är noggrann,
strukturerad och planerad, förmågor som är
viktiga i tävlingssammanhang. Anna hoppas
på att tävlingen kommer innehålla ett eller
flera temaarbeten och gärna i samband med
brudarbete.

Landslagsträning

Anna kommer tillsammans med Olivia att
träna vid ett flertal tillfällen och ha kontinuerlig kontakt med sin landslagscoach
Sara-Lisa Ludvigsson och utöver praktiska
arbeten läggs även stor vikt vid den mentala
träningen. Det är ett flertal arbeten som ska
utformas och prestationen måste vara på
topp under tävlingen som varar under tre
dagar.
Euroskills kommer att arrangeras i Göteborg på Svenska mässan och Scandinavium,
1-3 december. Tävlingen beräknas locka
runt 30 000 besökare.

I augusti var det dags för första landslagsträningen och att utse vem av tjejerna som
representerar Sverige vid Euroskills respektive Worldskills. Uttagningen gjordes vid
en bukettävling som hölls i samband med
trädgårdsdagarna på Sofiero. Utöver bukett
tränades det också på blomstersmycken och
tjejerna intervjuades även för att matcha in
dem i rätt tävling.
När helgen var avslutad stod det klart
att Sveriges representant på hemmaplan i
yrkes-EM blir Anna Karlsson.
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Euroskills i år i Göteborg

Sveriges representant i yrkes-EM är Anna Karlsson från
Norrköping.

Floriststudent från Norrköping

Anna tog studenten från Floristprogrammet
i Norrköping, Himmelstalund i våras och
brinner för yrket. Hon kommer bli en fin
ambassadör för Sverige och för floristyrket
då hon gärna vill inspirera andra till skapan-

Notiser
Kom ihåg!

Nya mynt i handen

Måndagen den 3 oktober kommer de nya mynten, 1-, 2- och 5-kronor,
samt 100-kronors och 500-kronors sedlarna att släppas ut i handeln. I
Riksbankens satsning för att göra kontantsamhället säkrare ska alla mynt
och sedlar, förutom 10-kronan, bytas ut. Utöver ny design kommer pengarna
även att bli säkrare och lättare, dessutom helt nickelfria. Både för företagare
och privatpersoner gäller samma regler; den 30 juni 2017 är sista dagen att
betala med gamla sedlar och mynt, och den 30 juni 2018 är sista dagen att
sätta in sedlarna på bankkonto.
Läs mer på riksbank.se

12150

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

Trick!

Vi förser er med
allt en krävande
florist behöver!
- sedan 1905 -

www.florahallen.se - florahallen@telia.com
08-556 700 20 - Trädgårdshallen
Partihandlarvägen 8-18 - 120 44 ÅRSTA

Dåligt om
utrymme i din iPhone?
Med detta geniala trick kan du
frigöra massor med utrymme i din
telefon. Va.se har testat och lyckades
gå från 700 MB till 1,8 GB utrymme i
telefonen. Knepet innebär att du går
in på iTunes och letar upp ett objekt
(förslagsvis en långfilm) som kräver
betydligt större utrymme än vad din
iPhone har kvar. Eftersom din telefon
inte har tillräckligt med utrymme
så kommer du att hänvisas vidare
till inställningar, där det på något
automatiskt sätt trollas fram mer
utrymme i din telefon.

Tror du oss inte? Testa själv på:
va.se/nyheter/2016/05/25/enkelt-knepger-mer-ledigt-utrymme-i-din-iphone/

Lyssna dig till mental träning
På marknaden finns idag fler podcaster än det går att räkna (riktigt
så är det kanske inte, men det kan
ibland kännas så när man scrollar
bland utbudet). I podcasten Monkey
Mindset talar Daniel Sjöstedt, som

är mental tränare, om hur man
utvecklar livskvalitet, ett bättre mående och ökad prestationsförmåga. Ett
tips till dig som vill få ut lite mer av
vardagen. Finns där podcaster finns.

Ä S TA N V I N D E N
W W W . V A S T A N V I N D E N . S E

vastanvinden.se • 0418-752 52

instagrammareN

larsson_fredrik_

Fredrik Larsson, årets instagrammare, är blomsterdekoratören som sjunger opera. Han är
hobbyfotografen som skriver en bok. Han är företagaren som undervisar. Fredrik Larsson
har många järn i elden, under året kommer vi att se ett urval av hans bilder i fiori magazine.
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1 Fruktig brudbukett till septemberbrud.
2 Nyanser av vin.. Kaxiga chokladblommor
tillsammans med dramatisk amaranthus.
3 Pop-up på söder med @malinmalva. Enorma
dahlior direkt från Brunnvikens trädgårdar
4 Älskar att botanisera i clingancourts antikområde.

Här finner man inspiration i de mest oväntade
skepnader
5 Himmelsblått och skymningsrosa. Temat på
bröllopet till närmaste vännerna.
6 Handlöst förälskad i både vaser och golv.
Två Uppsala-Ekebyvaser fyndade på Österlen.

Fick dock snällt lämna golvet där det låg..
7 I nervös väntan på konsertdax. Mor och son
i lackpjuck.
8 kål i kruka. Höstdramatik i all enkelhet.
9 Sista fixet i montern pågår. Imorgon presenterar
vi trädgårdstrenderna för 2017 på Elmia Garden.
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Tips från

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.

Hantera kunder
som beter sig illa
Text: eRIKA boström

Det finns många fördelar med att arbeta i butik, och de glada och positiva kunderna är en av dem. De negativa, arga
och irriterade kunderna är däremot inte lika roliga att ha att
göra med. Vad ska man då göra som personal när kunderna
blir irriterade, höjer rösten och är otrevliga?

S

om butiksägare är det ett hett
tips att ta fram en företagspolicy kring hur ni som företag
ska hantera kunder – om ni
inte redan har det. En målsättning för personalen, tydliga
nyckelord att luta sig tillbaka mot, och ett
stabilt arbetslag underlättar i många situationer. Både för butiksägare och för personal.
Lika viktigt som det är att upprätta
förhållanden för att göra kunderna nöjda är
det att upprätta förhållanden som stöttar de
anställda och låter dem hantera situationer
med besvärliga kunder.
Frihet att lösa situationen

Ett av de viktigaste verktygen man kan ge
sina anställda är självförtroende. Självsäkerhet och självförtroende kommer från väl
utförda uppgifter på egen hand. Det innebär
att om personalen själva får lov att hantera
påfrestande kunder och lösa situationen från
början till slut så växer de i sina roller som
butiksbiträden och vågar efterhand ta tag i
allt mer ansvarsfulla situationer.
Strategier att använda

Det finns olika strategier att använda gentemot jobbiga kunder. Lyssna, vara glad och
trevlig, bekräfta kunden och deras problem,
kompensera eller vara övertrevlig (det kan få

kunden så paff att den glömmer att klaga).
Men det är också viktigt att våga stå på sig.
Kunden har inte alltid rätt, framförallt har
de inte rätt att svära eller kasta glåpord på
dig eller dina kollegor. En enkel mening
som ”Jag uppskattar inte ditt språk eller din
ton” kan göra så att kunden tänker efter en
extra gång. Det är viktigt att vara på ett trevligt och bemötande humör, men det innebär
inte att kunden har rätt att hota eller trakassera dig eller annan personal.

tips!

Att hantera
jobbiga kunder

1. Agera efter kundens känslor: märks det
tydligt att dina kunder är irriterade på
långa köer så kan du förklara att det är
mer personal på väg (om det är det), säga
att du arbetar så snabbt du kan och uppskattar att de väntar, eller bara bekräfta
irritationen genom att hålla med och/eller
hänvisa till att du ska ta upp problemet
med din chef.
2. Var lyhörd gentemot kunden: lyssna på
vad han eller hon säger och bekräfta
deras känslor. Var intresserad och låt alltid
kunden prata till punkt. Ibland behöver de
bara få uttrycka sin irritation.
3. Hjälp kunden lösa problemen: genom att
sälja in positiva alternativ till problemet så
kan du dels lyckas vända situationen, och
dels stärka ditt självförtroende. Är kunden
missnöjd med en vara och vill reklamera
den kan du erbjuda ett bättre alternativ.
4. Gör det lilla extra: en missnöjd kund
förväntar sig oftast inte någon typ av kompensation för exempelvis den reklamerade
varan, men genom att skicka med en liten
present som plåster på såren får du automatiskt en nöjdare och gladare kund.
5. Stå på dig: viktigast är dock att stå på dig
Källa: Market nr. 34-35 2016
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Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

Häng med fiori
till Floradecora!
28-30 januari 2017

Äntligen öppnar en internationell mässa för florister! I samarbete
med Globus Resebyrå anordnar vi på fiori magazine en resa till
den nya mässan Floradecora i Frankfurt. Följ med oss och inspireras i Frankfurt, samtidigt som du får en chans att knyta kontakter med nya personer i branschen.
Lördag 28 januari bär det av! Resan innefattar två nätter på
det nybyggda Premier Inn Frankfurt Messe. Hotellet är beläget precis
bakom mässan (hall 3). Inspireras och knyt kontakter inom
branschen tillsammans med oss och ett härligt gäng florister.
Du får inträde på mässan alla dagar och en härlig frukostbuffé
på hotellet för att orka gå hela dagen. På hotellet finns även
restaurang/bar och det finns möjligheter att enkelt ta sig
in till Frankfurt.
Vi hoppas att ni vill följa med oss
på en riktigt inspirerande resa!

I resan ingår:
• Flygresa t/r med SAS, ekonomiklass
• Del i dubbelrum, 2 nätter
• Frukostbuffé
• Inträde till mässan
• Flyg- och hotellskatter

Datum:
Lör 28/1–mån 30/1 2017
Pris:
Från Köpenhamn: 5 300 kr
Från Stockholm: 5 700 kr
Prisuppgift från övriga destinationer
meddelas på förfrågan.

För mer information
globus.nu

OBS! Begränsat antal platser! Anmäl dig senast den 26 oktober 2016 till resor@globus.nu tel. 08-6422000

