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Hela blomsterbranschens
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iori magazine är Sveriges i särklass största marknadsföringskanal 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-, presentoch tillvalsprodukter. 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 leverera 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.

För längre hållbarhet!
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Chrysal Glory refill
är ett smart miljöval
som räcker upp till
10 flaskor.
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Annonsbokning: 035-13 37 10,
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Vill du veta mer? Besök oss på www.chrysal.se
Följ oss även på instagram: @chrysalnordics
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FÖLJ OSS PÅ:

Ringar av bambu

Låt oss snacka firmabil

Läsarnas instagrambilder

FIORI MAGAZINE – BLOMSTERBRANSCHENS
KOMPLETTA INSPIRATIONSKÄLLA
fiori magazine 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.

Väl mött!
Madeleine
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Färgade blommor? Nej tack!
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i är inne i en tid
där konsumtion
ifrågasätts och
trender många
gånger känns
sekundära. Jag,
och många med mig, har under
det senaste halvåret grubblat
över hur man ska förhålla sig till
faktumet att vi alla behöver tänka
om när det gäller klimatpåverkan.
Vi som professionella florister kan
inte ignorera faktumet att vi behöver frakta material från andra sidan
jordklotet.
Men efter att ha prata med Rolf på BRO, blomsterbranschens
riksorganisation, så är jag inte lika oroad över just frakterna:
Genomsnittssvensken köper i dagsläget 10 stjälkar per person och
år. Enligt en rapport från 2018 Rolf delgett mig är CO2-utsläppen
från odling och transport för en 10-pack rosor cirka 6 kg för rosor
odlade i Kenya och cirka 36-37 kg för rosor från Holland.
En annan viktig grej att ta med sig är att i stort sett alla blommor odlade i Europa är giftfria. EU har idag så hårda regler kring
just hanteringen av kemikalier att det är omöjligt för odlare att
komma undan med besprutning.
En sak gör mig dock fundersam, för samtidigt som samhällsdebatten är hård kring klimatfrågor så översköljs mitt flöde på
Instagram med bilder på färgade blommor. Blommor som på
konstgjord väg får onaturliga färger i färgbad eller genom att få
suga upp färgat vatten.
Jag är ledsen, och önskade den här trenden passerade förbi
utan att vi florister hakade på. Jag förstår att man som leverantör känner sig kluven till att köpa in färgat material. Dels så vet
man att kvalitén på blomman försämras och påverkan på miljön
inte kan försvaras. Faktum kvarstår dock att floristerna vill ha
materialet och just nu säljs det som smör i solsken. Sedan då är vi
många som har fått stora sociala mediekonton och har möjlighet
att påverka. Jag väljer att bojkotta färgat material. Vad väljer du att
använda din röst till?
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FLOWER GRAND PRIX
24 september, Elmia Jönköping
Kort, Cards by Jojo

Den prestigefyllda tävlingen
för blomsterbinderi tar åter plats

Papegoja,
A Lot Decoration

på Elmia Garden.
Tygväska,
Svenskt tenn

Tävlingen samlar landets ledande
florister både som deltagare och
åskådare. Tävlingsledare är
Nicklas Jensen.
Läs mer på elmia.se/garden

Körsbär, Ellos i
samarbete med
Lisa Bengtsson
Sockor, Happy Socks

Följ oss på
Instagram
elmiagarden

Fågeltavla, Etsy
Vaser, VK Vividi
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elmia.se/garden

MÄSSOR

Trendspaning
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– WORLDMÄSSORNA –
1.Inspirerande detalj som man skulle
kunna spinna vidare på. 2. Färgkombon syns redan nu i vår men vi hakar
på trenden först till hösten 2019. 3.
2019 är året då detaljhadeln kommer
förstå att vi måste konkurrera med
upplevelser. 4. Julen 2019 kommer
glittra. 5. Papper, färgmatschningar
och känslan av att man kankse kan
reda ut att göra det själv. 6. Vill du
vara trendig så skippa diskreta lappar.
Visa tydligt vad budskapet är med neongula skyltar. 7. Materialet blommor
kan man köpa på både Ica och Macken
den konkurrensen kan vi inte komma
undan. Att gå till blomsterbutiken ska
vara en upplevelse, där kan
vi konkurera.

TEXT & FOTO: MADELEINE HARALDSSON

n klok person förklarade för några år sedan
att kreativitet är som
träning, du måste underhålla den för att det
ska gå enkelt och vara
roligt. Men det är inte
enkelt att ständigt vara
kreativ och ha lusten till att skapa på jobbet,
om du inte också gör det utanför butikens
fyra väggar. Alla måste ta ansvar för att själva
hitta forum och platser där inspiration kan
tankas på. Må så vara via musik, hobbies
eller annat.

Vi på fiori återkommer flera gånger varje
år till Frankfurt för att bevaka mässor. Aldrig
för att göra inköp, utan just för inspirationen. Det betyder otroligt mycket att få
komma till en plats där man känner att energin flödar över: Med kreativitet, affärsdriv,
trendspaning, föreläsningar och allt annat
som händer på en internationell mässa.
Börja planera ditt besök redan nu så har
du gott om tid att lägga undan lite pengar
för att åka iväg nästa år. Det räcker med några hundralappar i månaden för att uppleva
något som vi omöjligt kan finna innanför
Sveriges gränser.
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– AMBIENTE –

1. Insektsholk. Alla måste överleva,
alla måste hjälpas åt. 2. Ordning

7

och reda, 2019 gäller raka linjer
och struktur på livet. 3. Vart man
än går, överallt ser man evighetsblomster. 4. Instalationer. Många
små enheter som bildar en större enhet. 5. Tropikerna. Paegojor, palmer
och färg. 6. Livet ska levas i naturen.
Aldrig har vi sett så mycket uppbyggda utomhusmiljöer. 7. Matlodor
i bambumaterial känns självklart.
Men var är krukorna som är tillverkade i ett klimatsmart material? 8.
Strelisia, årets trendigaste snittblomma. 9. Pink is the new black skrev vi
innan jul och årets mässor visade att
vår spaning stämmer. 10. Som alltid
inspirerande trendutställningar. 11.
Beige, rosa och gult, perfekt kombo.
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AS YOU ARE

www.kristallkommunikation.se

MÄSSOR

RESEREPORTAGE

Kenyas
rosor
Drömmen om

TEXT: KAJSA TENGVALL FOTO: ADAM MUHR

Att på fyra dagar få en överblick av rosodlingar som ibland är
större än två kvadratkilometer kan låta överväldigande. Men
det var ett äventyr Johanna längtat efter i flera år.

J

ohanna visste redan innan
hon åkte vad hon var mest
intresserad av att se, men det
blev en ännu större upplevelse än vad hon väntade
sig. Hon menar att de flesta
florister och grossister skulle
ha stor nytta av att se odlingar. Alla kanske inte kan åka till just Kenya,
men hon hoppas att fler ska få ta del av den
sortens kunskap hon fick därifrån.
– Det gjorde mig betydligt mer ödmjuk
inför de rosor som vi köper in till butiken.
Jag känner sådan respekt och beundran
inför människorna som jag nu vet arbetar så
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hårt och noga för att vi ska få den kvalitet
vi får.
HÖGT UPP PÅ BERGET

På Mount Kenyas sluttningar växer rosor på
en medelhöjd av 1200 - 1800 meter över
havet, men de kan planteras så högt upp
som på 2700. Några av de sorters rosor
som Johanna sålt i sin butik i 7-8 år växer
där. Stora och ståtliga sorter som för hand
planteras, göds och klipps efter 100 dagar.
Med ett litet propellerplan tog Aph med
sig gruppen på sex personer från det platta
och torra landskapet högt upp till Huluh,
en av odlingarna. Att bara ta sig runt på de

skumpiga vägarna ut från Nairobi med sin
täta trafik kunde ta en smärre evighet. Så
det kändes betydligt enklare att transporteras upp i det lilla planet säger Johanna och
skrattar.
– Att se processen med egna ögon och
möta personerna bakom var otroligt häftigt.
Vi fick träffa odlarna och deras anställda, gå
runt på farmen och höra mer om hur allting
går till. På den höjden var det dessutom
väldigt mäktigt.
VÄRNA OM BÅDE ROSOR
OCH MÄNNISKOR

Landskapet i övrigt var inte särskilt vack-
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RESEREPORTAGE

den här resan till Kenya var fantastisk.
Jag kan ge mina anställda en inblick i vad
de säljer och kunderna historien bakom
rosorna. Jag tror att det ger ett mervärde för
oss alla.
Johanna känner att hon fått ett ännu
större intresse för inte bara rosorna i sig,
men också att lära sig ännu mer. Att åka på
mässor och liknande resor känns definitivt
som något hon skulle vilja göra nu.
– Det är svårt att inte få mersmak efter en
sån här resa.
APH

Adam Muhr är femte generationen som
arbetar på Aph och det märks direkt att han
vet vad han pratar om. Han ser det som ett
viktigt steg för dem att förmedla deras arbete i Kenya till grossister och florister över
hela världen.
– Att ta med Johanna och hennes grupp
till Kenya var för att de ska få se jobbet som
ligger bakom rosorna innan de kommer till

ert, med den torra jorden och bristen på
grönska. Men Johanna menar att det vägdes
upp helt och hållet av odlingarna. På alla de
sex odlingarna de besökte fanns det skönhet
i även de små sakerna.
– På ett ställe återvann man så mycket
vatten som möjligt genom att bygga ett så
kallat ’wet land’. Genom olika dammar där
de planterat växter så renas vattnet genom
dem för att kunna återanvändas. Ett ekologiskt kretslopp.
Att man hade fokus på ett så hållbart
och långsiktigt odlande var någonting som
Johanna uppskattade lite extra.
– Det känns bra att veta att de rosor vi köper besprutas så lite som möjligt. Faktum är
att de besprutningar man gör är godkända
även för grödor. Så de är väldigt svaga.
Hon berättar att det känns fint att nu kunna berätta för sina kunder att vad de köper
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™
”Det känns bra att veta
att de rosor vi köper
besprutas så lite
som möjligt.”
inte bara är fairtrade, utan också odlas i en
process som gör så lite påverkan på naturen
som möjligt.
– Någonting som värmer är att alla farmer
låter en del av sin jordmån användas för
de anställda. Så kan de själva få odla sina
grödor.
LITET OCH STORT

Johanna berättar också om den minsta
anläggning där de arbetar enbart med att ta

fram nya sorters rosor. Dessa farmer kallas
’breeders’, de kombinerar sticklingar för att
få fram framtidens rosor.
– Deras minutiösa arbeta där varje liten
del fördes in i protokoll är beundransvärt!
Det var kul att se hur man verkligen går till
väga när man sammanför sticklingar.
En liten farm som denna är runt 6 hektar
stor, men de största sträcker sig över 200
hektar. Det blir ett hav av öppna växthus
där plasttaken sträcker sig så långt ögat når.

dem. Det är viktigt att kunna visa dem hur
processen går till och att de kan ta med sig
den kunskapen hem.
När florister och grossister är med på
resor är det ett intensivt schema för att få ta
del av så mycket som möjligt av Aphs arbete
i Kenya.
– De vi tar med oss på resorna får besöka
odlingarna uppe på det kenyanska höglandet utanför Nairobi, se farmerna där rosorna
tas till vara på och där de anställda arbetar
med att förpacka dem.
Det blir alltså ingen brist på upplevelse för
den som följer med till Kenya. Bara det att
kunna ta in hur stort allting är kan vara ett
intryck i sig.
– Odlingarna varierar i storlek från 6 till
200 hektar, men en medelfarm ligger på
ungefär 20 - 25 hektar. Totalt arbetar vi med
med farmer som har från 250 anställda upp
till 2000 stycken.

INSPIRERAS OCH BOKA
HÖST OCH JUL –19

– En av de odlingar som vi tog med
Johanna och gruppen till är Uhuru, vilket
är en av de odlingar som ligger högt upp på
berget. Den låga temperaturen och att rosorna får växa långsamt gör att de blir en av de
största sorterna som Aph importerar.
– Jag hoppas att Johanna och de andra
fick en upplevelse de kan förmedla till sina
anställda och berätta om för sina kunder.

OM APH:
APH är ett familjeföretag som startades
1899 av Anders och Johanna Persson, det
var då en handelsträdgård för både grönsaker
och snittblommor. Under 1991 började man
arbeta med farmer i Kenya för import och blev
då bland de första i Europa med det. Idag
arbetar de med cirka fyrtio stycken olika odlare
av varierande storlekar i hela Afrika, men
framförallt Kenya.

Vårt showroom står
öppet under hela maj

VIKTIG KUNSKAP OCH
NY INSPIRATION

Att åka på resan var för Johanna både ett
äventyr för henne som florist, men också
som privatperson. En boost för kreativiteten,
kunskap om vad de säljer i hennes butik
och en liten belöning till sig själv.
– Jag har inte rest så mycket, så att göra

wikholmform.se | +46 33 41 71 00 | info@wikholmform.se
fiori magazine 15

Tropiskt
Våren 2019 inspireras vi av allt som är tropiskt,
vi drömmer oss bort till tropikerna som har höga
temperaturer året om. Nu gäller det att inte fega,
utan jobba med kontraster både när det gäller färger
och former. Lek med naturmaterial och låt varje
enskild blomma framhävas. Mer färg åt folket!

> > >
mazzo är förmedlingstjänsten som
gör det enklare för dig att beställa
blommor. Med tre steg – stil, färgskala
och prisklass – väljer kunden och
floristen skapar sedan en unik
bukett efter önskelmålen.

fiori magazine 17

INSPIRATION

BRA MATERIALVAL:
Tropiskt
Magnolia
Anastasia (limegrön)
Liljor
Guzmania
Anigozanthos
Celosia
Anthurium
Rosor
Gerbera/germini
Craspedia
Dianthus
Alchemilla
Carthamus
Amaryllis
Aralia
Aspidistra
Palmblad
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Nu är vi
desperata!
Varje dag jonglerar vi med kunder, blommogram, kampanjer, beställningar, omskyltningar, begravningar, tusentals rostaggar och allt annat
som hör floristyrket till. Det senaste året har vi ökat försäljningen, blivit
korade till Årets Butik och lanserat en egen säljportal. Våra medarbetare
säger ”Tack, det räcker nu”. Vi behöver ta in minst en florist till i vårt gäng
av underbart originella människor.
Nu behöver vi ytterligare en cirkusartist. Vi behöver en trollkonstnär,
någon som med själ och hjärta kan:
• Hålla sisådär fyra-fem kundsamtal igång samtidigt.

• Hantera fem olika beställningsportaler och aldrig låta ett kundmail
vara obesvarat i mer än 10 minuter.
• ALLTID tänker utanför boxen.

• Mår bra av rena golv, ordnüng und reda.

• Alltid har backup på nytvättad arbetsblus, 10 extra brytblad i bältet
och perfekta naglar i vår logofärg.

• Utan problem åker till storstan för att på eget bevåg inspireras inför
sommarens omskyltning.
• Aldrig frågar varför skrivaren inte funkar. Datorn är din tredje arm.

Eftersom vi är ganska desperata kommer du att få bra villkor. Bland
det bästa i företaget faktiskt, i alla fall bättre än chefen. Du får också
vissa förmåner, t ex:
• Börja med en veckas semester (du kommer behöva det)!

Grön smoothie
En uppfriskande smoothie som utnyttjar de
anti-inflammatoriska och detox fördelarna
med koriander och ingefära.
3.5 dl spenat (färsk)
1 dl koriander (färsk)
4.5 dl vatten
3 bananer
1 lime, skalad
2.5 cm ingefära (färsk)
Blanda spenat, koriander och vatten
tills den är slät.
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Lägg sedan till de återstående
frukterna och blanda igen.

• Du får inspirationsresor till Stockholm betalda (d v s du får låna
företagsbilen).
• Du får tävla i blomsterbinderi på företagets bekostnad.

Det vi hoppas på från dig är en effektivitet och snabbhet som är så
ovanlig att den nästan är som trolleri. Men ändå inte. Oh yes, vi vill
att du har gedigen erfarenhet så du är förmodligen något mer än 25
år gammal.
Thomas Walldén, butiksägare
Ytterligare information och ansökan

Vill du veta mer om Flower Fresh och tjänsten? Ring mig gärna på 070-956 97 06
så ska jag berätta mer. Skicka din skriftliga ansökan (löpande rekrytering) med
löneanspråk till Flower Fresh i Norrtälje AB.

TIPS!
Frys bananer i förväg så får du en
kall och god smoothie utan att
tillsätta is.

Flower Fresh i Norrtälje, Billborgsgatan 9, 761 30 NORRTÄLJE
0176-22 31 22, www.flowerfresh.se

Tips från

Coachen

Skicka vidare

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.

Jeanette Hornbeck

Så gör du om en
kund är besvärlig

Vem är du?

Vad är roligast med vårt yrke?

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

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

inslagningspapper. Vi återanvänder gärna
emballage, använder miljömärkta glödlampor och har kvitton och ordrar digitalt. Jag
har startat en liten ekologisk odling och
använder mycket naturmaterial, och vi
använder inga miljöfarliga rengöringsmedel
i butiken.

– Jag driver Blomsterkompaniet i Vellinge
sedan 2006 och är utbildad på Ingvar
Strandhs blomsterskola. Har både gesäll och
mästarbrev. Bor i en skånegård på landet
med min man och våra tonårstvillingar.

TEXT: ERIKA BOSTRÖM

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.

emot 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.

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.

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

– Att det är varierande och aldrig långtråkigt, tiden flyger iväg när man får skapa och
ha flow. Arbetet är självförverkligande och
vi får mycket bekräftelse och uppskattning
från kunderna. Jag njuter av årstidernas
växlingar och att lärandet aldrig tar slut.

Tre bästa råd till en nyutbildad florist?

Hur tänker du kring miljöfrågor?

Vem vill du skicka tråden vidare till?

– Jag tänker mycket på det. Vi använder
till exempel inte plastpåsar, vi sopsorterar
och komposterar. Sedan undviker vi cellofan
och är mycket sparsamma med band och

– Jeanette Rendik på Madame Fleur för
att hon är rolig, generös och en fantastisk
kompis!

– Ta alla chanser till jobb och skaffa dig
erfarenhet innan du öppnar eget. Värdera
och ta betalt för din tid och ditt material. Gå
på kurser och lär känna andra florister, var
kollegor istället för konkurrenter.

OM JEANETTE
NAMN: Jeanette Hornbeck
BOR: På landet utanför Vellinge.
ARBETAR: Driver Blomsterkompaniet.
UTBILDNING: Ingvar Strandhs Blomsterskola

Boktipset!
Lönsam affär
– framgångsfaktorer
för butik
av Torbjörn Elbe
En bok som vänder sig till butikschefer
och andra som arbetar inom detaljhandel. Den handlar om hur man får engagerade medarbetare, en butik kunden
inte vill lämna och ger tips om hur man
ökar den personliga försäljningen och
metoder för att kvalitetssäkra butiken.
För detaljhandeln räcker det inte längre att slå upp dörrarna på morgonen,
starta kassaapparaten och expediera
kunder. Nu ska man erbjuda så mycket
mer: inspirera, bjuda på överraskningar,

kunskap, social samvaro och helst också
några upplevelser. Det är jätteroligt att
göra allt det. Bara man vet hur.
Den här boken vänder sig främst till
butikschefer och andra som arbetar
inom eller är intresserade av detaljhandel. Den tar upp hur man får engagerade
medarbetare, hur man skapar en butik
som ingen kund vill lämna, ger konkreta
tips på hur man kan öka den personliga
försäljningen och olika metoder för att
kvalitetssäkra butiken - så att den blir
lönsam även över tid. Boken ger också
en balanserad bild av de hot och möjligheter som framtiden innebär för alla
som arbetar inom handeln.

Källa: Market nr. 34-35 2016

Det finns olika strategier att använda gent-
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INTERNATIONELLT SAMARBETE
fiori magazine har inlett ett sammarbete med det internationella
nätverket Floos. På följande uppslag bjuder vi på ett recept
på en kreativ bukett av Carles J. Fontanillas.
ccccccccccccccccccccccccccccccc

VAD ÄR FLOOS?

FLOOS är världens första onlinebibliotek av
recept för blomsterarbeten, där några av branschens bästa florister avslöjar sina knep. Med
olika former av instruktioner, från video till 3D
fotografier, berättar de hur du kan återskapa deras uppsättningar. Övning ger färdighet och med
över 400 recept får du mycket övning i avancerade tekniker, för att inte tala om inspirationen.
Om du är intresserad besök www.floos-org för att
läsa mer.
PÅ VÅR HEMSIDA

• Över 4000 personer från 115 länder använder floos.org
• Över 400 steg-för-steg recept, med hundratals
bilder och videos

• Varje månad kommer 8 nya recept på fyra
språk: Engelska, spanska, franska och katalanska
NÄTVERKETS ERKÄNDA NAMN

Alex Choi, Per Benjamin, Natalia Zhizhko,
Daniel Santamaria, Mark Pampling, Brigitte
Heinrichs, Nicu Bocancea, Britta Ohlrogge, Berit
Skjøttgaard, Jordi Abelló, Jürgen Herold, Pirjo
Koppi, Francesc Porres, Dominique Herold,
Àlex Segura, Frédéric Dupré, Iza Tkaczyk, M.A.
Delgado, Stijn Simaeys, Joseph Massie, Přemysl
Hytych, Timo Bolte, Bea Beroy, Rudy Casati, Max
Van de Sluis och Carles J. Fontanillas.
PÅ SOCIALA MEDIER

Floos har över 30.000 följare!

ccccccccccccccccccccccccccccccc

PARTNERS: OASIS® floral products, fiori magazine, DGI - G-FRESH, Escola d’Art Floral, Barcelona - Florint, ANCO Pure Vanda
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Ringar av bambu
TEXT & FLORIST: CARLES J. FONTANILLAS
FOTO: FLOOS, THE CRAFTER’S SECRET

I den här handbundna buketten använder Carles
ett mycket välkänt material: bambu. Med den här
lindningstekniken kommer du kunna återskapa
denna bukett, som även om den är låg syns lång
väg. Ett blomsterrecept som kan omvandlas och
anpassas väldigt lätt.
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INFORMATION:

ÖVRIGA MATERIAL:

INSPIRATION

Svårighetsgrad: Medel
Tidsåtgång: Under 2 timmar
Budget: Liten
Komposition: Handbunden bukett

Svart 1.8 mm ståltråd, smältlim, floratejp,
bambu ringar

Cirklar och runda former var inspirationen
när jag såg materialet. En produkt som
lätt kan hittas på marknaden och som kan
användas på många olika vis. Den återkommande formen lyfter designen av denna
handbunda bukett.

BLOMMOR:

Rose hips ’Corallo’, Cotinus coggygria
’Young Lady’, Scabiosa stellata (Brun-grön),
Vanda Divana® ’Pink and Mahogany’,
Achillea Moonshine, Jatropha ’Firecracker’,
Cynanthum marnierianum, Helichrysum
stoechas (Semprevives)

TEKNIKEN

Placera bambu ringarna bredvid varandra
i den form du önskar. Om det behövs,
använd en form som du placerar dem i för
att skapa en perfekt cirkel. Använd smältlimmet för att fästa ringarna vid varandra
tills stommen är så stor som du vill ha den.
Böj fast 4 till 5 ståltrådar lindade i floratejp i
några ringar, och du har ett handtag.

MER OM:
Receptet: floos.org/en/floral-recipe/
rings-of-bamboo
Mer om floristen: floos.org/en/master-florist/carles-jubany-fontanillas

Notiser
tips!

Så gör du
en snygg video
1. Det viktigaste först, så att du
fångar intresset.
2. Filmernas format, liggande
eller stående, ska anpassas
efter plattformen.
3. Inte för mycket information i
en och samma film, hellre fler i
sådana fall.
4. Ingen avancerad kamera

Mors dag

1

2

behövs, mobilen är bra nog.
Den ger dessutom en känsla
av äkthet.
5. Lägg pengarna på ett bra
redigeringsprogram så att
slutresultatet ser proffsigt ut.
6. Texta filmen – många tittar
på filmer utan ljud på sociala
medier.



Den sista söndagen i maj firar vi
våra mödrar, men varför?

Det handlar inte bara om kommers,
som många vill tro. Anna Jarvis i
Philadelphia, USA, introducerade
dagen våren 1905 för att ära sin
döda mor Ann Jarvis. Hon var en
fredsaktivist som vårdat soldater från

båda sidorna av det Amerikanska
inbördeskriget, och Anna kände att
ens ”mor är den person som gjort
mer än någon annan för dig”. Den
10 maj 1908 hölls den första mer allmänna firandet, och deltagarna fick
alla varsin vit nejlika, Annas favorit.
Så varför inte satsa på buketter med
det nu i maj, i historiens anda?

tips!

KORT - TAGS

Beställ enkelt på cardsbyjojo.se

Somm

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

Sommarens

delikatesser

Papegojblomma

3
4

STRELITZIA - PAPEGOJBLOMMA
(Strelitzia reginae) är en art i familjen
papegojblomsväxter. Den kommer
ursprungligen från Sydafrika där den
växer på Kapprovinsens sluttningar,
men numera finns den planterad
i de flesta tropiska områden. Dess
starka färger med orange och marinblå, och ovanliga blomform, gör den
till en mycket eftertraktad växt nu när
tropikerna är så på modet.

så vävnaden mjuknar, och du kan
efter några minuter försiktigt lyfta
blomman ur höljet.

Men ibland när den kommer till
butiken så är blomman fortfarande
inkapslad i sitt skyddande hölje. Ett
sätt att lirka upp den är att sänka
blomman i knappt ljummet vatten,
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charlieshouse.net | www.therapie.se
info@charlieshouse.net | 0417-303 69
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Miljösmart

¢

Tänk om

Tipsa oss! Har du tips på vad vi som florister

kan göra för att minska vår miljö- och klimatpåverkan, maila oss på info@flowerdeluxe.se

Notiser

Se hela sortimentet
i vår webbutik

tänk grönt

Låt oss snacka firmabil!
Så tar du hand om din firmabil
på miljövänligaste sätt.
Det bästa för miljön är att
tvätta bilen i en automatisk
biltvätt med reningsverk.
Men vad gör du om du
hellre vill tvätta bilen själv?
Då är det miljövänligaste alternativet att åka till en ”Gör
det själv hall” där vattnet går
igenom slam- och oljeavskiljning, innan det leds till
avloppsreningsverket.
Om du däremot ska tvätta bilen hemma, så använd

VÅR 2019!

bara miljövänligt bilschampo och inget avfettningsmedel. Ställ bilen i första hand
på gräsmark och i andra
hand på grusunderlag. Fördelen med att tvätta bilen på
gräs eller grus i stället för på
asfalterade ytor är att vattnet
sjunker ner och renas genom marken. Istället för att
rinna ner i dagvattenbrunnar och vidare till närmsta
sjö eller vattendrag.

Tips på
Ecodriving
Sparsam körning är ett enkelt sätt
att minska på både bränslekostnaden och utsläpp. Här kommer
några exempel från Trafikverket
på hur du kan minska bränsleförbrukningen.
• Serva bilen regelbundet
• Kör med framförhållning
• Växla upp tidigt och kör på
så hög växel som möjligt
• Kör med jämnt gaspådrag
och håll hastighetsgränserna
• Motorbromsa
• Kör inte på tomgång
• Rulla i medlut, håll jämnt
gaspådrag i motlut
• Använd motorvärmare

Visste du detta
om midsommar?
MIDSOMMARSTÅNGEN
Den mest välkända symbolen
för midsommar – en stång klädd
med löv och blommor. Seden
kom till Sverige, antagligen via
Tyskland, under medeltiden. Visste du att i vissa delar av landet,
såsom Dalarna, står stängerna
uppe året om? Eller att ‘maj’ i
‘majstång’ på gammal svenska
betyder ‘att klä med blommor och
blad’?
MIDSOMMARKRANS I HÅRET
En krans med blommor runt håret,
främst på barn och ungdomar,
härstammar faktiskt från den
tiden då julbad var en tradition.
Midsommarkransen torkades och
sparades hela året för att läggas i
vattnet. Blommorna plockade då
sommaren var som mest praktfull
troddes ha magiska egenskaper

som skulle hålla badaren frisk
under året.
SOVA MED BLOMMOR
UNDER KUDDEN
Att plocka sju olika sorters
blommor på midsommarafton
och sova med dem under kudden
över natten är en urgammal
tradition. Det finns även många
lokala regler, som att du måste
vara knäpptyst när du plockar
blommorna, eller klättra över sju
stycken gärdsgårdar, alltså dåtidens stängsel. Under natten skulle
den som sov med blommorna
kunna se sin blivande maka eller
make i sina drömmar. Växterna
under kudden skulle även ha
hälsostärkande krafter och ge
personen god hälsa, liknande
midsommarkransen i julbadet.

46225
bilder har vår hashtagg #fioribilden i Instagram.
Hashtagga du också!
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gusblom.se | 0500-43 33 10 | gusdesign.se

fioribilden

@m4my_flora

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.

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

@siljeborg

@abc_perfectblooms

@vadstenablommorochdesign

@billdalsblommor

@nydalenblomster

@horndalsblommor
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@karindecoflor

@blomboutiquen

@remneblomsterdesign
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Returadress:
fiori magazine
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

> > >
Vill du bli representant
för mazzo på din ort?
Gör din ansökan redan
idag på intresse.mazzo.se

