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SVERIGES NYA
FÖRMEDLINGSTJÄNST
för blomsterbutiker med den
utförande butiken i fokus

Vi är över 550 anslutna blomsterbutiker
runt om i Sverige.
• Inga årsavgifter,
månadsavgifter eller
medlemsavgifter!
• Den utförande butiken behåller
80% av hela produktvärdet.
Dessutom behåller den utförande
butiken 100% av budavgiften!
• Du bestämmer själv över
dina budavgifter och
leveransområden.

Bli medlem direkt på hemsidan| www.floristeisverige.se | 08-545 445 10

Besök oss gärna på
Öppet Hus
Elmiamässan, C-hallen
15-16 augusti

allt i blommor utom blommor

Formex
Stockholmsmässan
C-hallen, monter C07:41
21-24 augusti

tel: 0301-34 19 00

e-post: ensi@ensi.se

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

år har vi verkligen fått känna
av vad svensk sommar
innebär, den är helt klart
svårslagen! För egen del är
energin påfylld trots att det
inte varit någon lång och
avslappnande semester. Kvällarna är
långa och med havet på cykelavstånd
från kontoret så har det inte gått någon
nöd på mig.
Och spännande saker är på gång! Vi
är en liten tight grupp av personer som
jobbat intensivt med ett projekt vi med
spänning ser fram emot att presentera
för er. Har vi tur så har ni fått ta del
av informationen redan innan den här
tidningen skickats ut. Allt handlar om att vi vill vara en större del av
er vardag, vara med och förbereda branschen för de stora förändringarna som redan nu är i rullning inom all handel.
Vi är övertygade om att florister och blomsterbutiker har en ljus
framtid, men vi måste hänga med i digitaliseringen och samhällsutvecklingen. Det finns ingen som sitter på ett frikort och kan åka med
på en räkmacka, utan vi måste alla kavla upp ärmarna och göra det
som krävs för att möta framtiden. Självklart kommer det bli ett hårt
jobb, men vi ska se till att ha väldigt roligt längs med vägen.
Personligen tycker jag många gånger det är riktigt spännande att
funderar över hur saker och ting kommer fungera om 10 år. En sådan
sak som butikernas kortläsare, den kommer vara ersatt inom bara
några år, men till vad? Jag gissar att vi inom en femårsperiod kommer
göra alla våra inköp via mobilen, kontanter kommer i stort sätt vara
borta.
Och nu, men handen på hjärtat; Det pratas väldigt sällan miljöfrågor i vår bransch och vi som branschtidning har inte gjort tillräckligt. Det ska bli ändring på den saken!
Under vår nya vinjett miljösmart vill vi tillsammans med er läsare
se till att fylla sidan (skulle det behövas fler sidor så löser vi det) med
smarta tips, tankar och idéer kring hur vi i vårt dagliga arbetet kan
minska miljöpåverkan. Ni läsare har alltid möjlighet till att påverka
innehållet i fiori, men här uppmanar vi alla som redan nu jobbar
aktivt med frågorna att höra av sig. Skicka ett mail, slå en signal eller
har ni vägarna förbi västkusten så bjuder vi mer än gärna på en kopp
kaffe (kravmärkt, så klart).

0% fat
0%0%fatfat0% salt
0%0%
salt
salt
0%
sugar
0%0%sugar
sugar

RO
RO

Spännade tider

N

®

A MES
N N
A MA EMS E S
Florist
®

®

Selection
Florist
Florist
Selection
Selection

With care
for beauty and
professional
With care
With care
design
for beauty
for beauty
and and
professional
professional
designdesign

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

Utvalt

Höstfräscht
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1. Näsduk, John Henric 2. Vas, Rimma
Tchilingarian 3. Vas, Cooee 4. Örtsax,
Livana Home 5. Örhänge, Michael Kors
6. Westminster Abbey, Vip Roses 7. Vas,
Finnsdottir 8. Vas, Dutz 9. Tejp, MT tape
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Besök oss på:
Öppet Hus, Elmia
monter C03:10
Formex, Stockholm
monter C05:41
Oslo Design Fair
monter E03:18

ickas
Ny kaatanlomgässksorna.
ut inn
Håll utkik!

www.alot.se • info@alot.se
0515-71 11 00

Miljösmart

Bli mer miljösmart
Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga
koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter
kranvatten är 300 gånger bättre för miljön
jämfört med samma mängd flaskvatten. Det
är hälsosamt och hållbart, både för dig och
miljön. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat
och levereras direkt till din kran, en liter kostar 250
gånger mindre än flaskvatten

Gör livet smartare med ett Ewa Home-kit.
Styr hemmet med mobilen.
• Fjärrkontroll. Styr från var som helst
med hjälp av din telefon. Oavsett var du
är, vet du alltid vad som händer hemma.
• På/Av. Slå av och på dina favorit apparater från din telefon, när som helst och
var som helst.
• Dimmer. Dämpa vilken som helst dimbar ljuskälla till din önskade intensitet.
• Timers. Skapa timers och scheman
direkt i appen. Lev smartare med en rad
automatiska timers som gör din vardag
enklare att hantera
• Meddelanden. Ta emot e-post och pushnotiser
när något händer med dina enheter.

a

• Strömförbrukning. Håll koll på strömförbrukningen
• Temperatur. Följ dina rumstemperaturer för att
och reglera värmen i huset.
• Statistik. Använd statistiken för att se strömförbrukning och rumstemperatur över tid.

Miljösmarta listan

a

Minst 300 gånger bättre för miljön och 250
gånger billigare.

a

Kranmärk verksamheten

Miljösmart app

Klimatsmarta listan

Att tänka på för att bli mer miljösmart
i butiken

Att tänka på för att bli mer
klimatsmart

• Dra ner på emballaget under årets varma
månader

• Sortera soporna

• Ifrågasätt cellofanets existensberättigande.

• Återanvänd tidningspapper

• Dra ner på konsumtionen av plastband,
och sluta använda plastbast.

• Återanvänd vattnet som varit i vaser till att
vattna krukväxterna

• Använd ren såpa, det fungerar till det
mesta.

• Kolla över temperaturen om ni använder kyl.

• Använd inte ståltråd mer än nödvändigt.

• Var mer digital, skriv ut mindre

• Stäng av all elapparatur som inte används

• Ställ krav på leverantörerna att de inte
använder mer emballage än nödvändigt.

• Byt till el märkt med Bra Miljöval

a
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Cykelbud

Leverera era
blomsterbud med
cykel istället för bil

a

• Låt oss hjälpas åt, berätta vad ni gör i er
butik för att främja miljön.

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

PAPER FUN

Nytt sammarbete mellan Cards by Jojo
och DUDE Packaging. Möt oss på FORMEX.

MONTER C13:23

dudepackaging.com

cardsbyjojo.se

NORRA EUROPAS
VIKTIGASTE MÄSSA
FÖR TRÄDGÅRDSBRANSCHEN
ELMIA, JÖNKÖPING
26–27 SEPTEMBER

Formex
C07:35
info@boxmakers.se | 0739 84 07 38
Boxmakers.se

Följ oss på
Instagram
#elmiagarden
Elmia.se/Garden

Samarbetspartner

PORTRÄTT

Ordning
&reda
TEXT & FOTO:
EMMA ANDERSSON

Marie Carlson fick chansen att skräddarsy en ny butikslokal.
Smarta lösningar, effektivt arbetsflöde och framförallt
ordning och reda är ledorden vi imponerades av när vi
besökte Blomstermakarnas nya butik i Mölndals centrum.

D

et är inte varje dag
man träffar människor
som brinner lika starkt
för sitt yrke efter 40 år
i branschen som Marie
gör. Lång erfarenhet
och stor passion ska
nu resultera i en ny butik där hon har planerat allt in i minsta detalj. Vi stämde träff
med henne en varm försommarkväll för att
få en intervju och ta en titt i det som ska bli
hennes nya koncept.
NYTT BUTIKSKONCEPT - NY LOKAL

Resan mot den nya butiken startade för 10
år sedan med en ombyggnation av kvarteret.
Marie fick då minska butiksytan på grund
av ett kundtapp till Mölndal centrum, och
ganska snart berättade hyresvärden att hon
skulle få en ny lokal då byggnaden skulle rivas. När det blev klart med den nya
lokalen var det dags för renovering, och
planering av det nya konceptet kunde börja.
Väl genomtänkt butiksyta, smarta arbetsytor
och optimal belysning var tidigt en prioritet.
Hon fick mycket hjälp av hyresvärden både
med flytt och utformning av den nya lokalen. För att effektivisera butiken så mycket
som möjligt tog Marie hjälp av fastighetsbo-
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lagets arkitekt och en extern ljusdesigner.
Fönstren i den nya lokalen är till exempel
färre för att spara tid för skyltning, men höjden finns kvar för att släppa in mycket ljus.
GASA ISTÄLLET FÖR ATT BROMSA

Marie är en välkänd profil i branschen och
har framgångsrikt drivit sin butik Blomstermakarna under flera decennier. Utöver detta
är vi vana att se henne som tävlingsledare
och gesällbrevsdomare, och hon värnar
ännu för branschfrågor. Det som många
skulle se fram emot i hennes ålder - att lägga
ifrån sig verktygen för att dra sig tillbaka,
är inget som lockar. Vad är det då som får
henne att känna att hon nu mer än någonsin
vill satsa på ett nytt butikskoncept?
– Jag vill fortfarande jobba och jag får så
mycket glädje från mitt yrke. Jag är ju fortfarande fylld med energi och barnen är vuxna
så jag känner mig fri att fortfarande lägga
mycket tid och energi på arbetet. Färg och
form ger mig kraft och arbetet i sig ger så
mycket. Att jag knutit bra personal till mig
bidrar också till att jag vågar satsa.
ARBETSYTOR SOM EFFEKTIVISERAR

Lättarbetat, bra avlastningsytor och restaurangköksytor var något av det viktigaste i

Arbetsbänken som ska användas till buden. Fack på
väggen för veckans alla bud. Alla i personalen har var
sin personlig arbetsvagn.

Den splitter nya butiken står redo för öppning i augusti.

utformningen av den nya butiken. Arbetsytorna är utformade så att de florister som
inte har sälj som prioritering för dagen
ska kunna jobba på i lugn och ro, utan
kundkontakt. Alla florister har fått en egen
arbetsvagn för att arbetet ska kunna utföras
så effektivt som möjligt. Varje arbetsuppgift
har dessutom sin specifika plats, utformad
för att effektivisera arbetet för floristen.
Eftersom Blomstermakarna är en Interflora konceptbutik har Marie även satsat på en
särskild konceptarbetsbänk och en budbänk
för alla budbuketterna. Budbänken är utrustad med fack på väggen med alla buddagar
så att floristen lätt kan hålla reda på alla
veckans bud. Lättarbetat blir det även för
den som arbetar med planteringar då det
har skapats en planteringsbänk med infällda
lådor för jord och lecakulor.
SMARTA LÖSNINGAR I BUTIKEN

För att utnyttja butikslokalens yta maximalt
har Marie valt att jobba mycket på höjden,
med höga hyllor längs väggarna. För ljusets
skull är väggarna vita och hon har satsat
på långsiktiga material och jordnära färger.
Under flera år har hon med noggrannhet
samlat in ideér på både smarta lösningar
och vacker interiör från mässor och butiker
i Sverige och olika delar av Europa. För att
göra butiken riktigt smart har Marie tänkt
till även vad gäller andra delar av lokalen än
arbetsbänkarna.
– Vi har ett lunchrum där man kan ta sin
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rast och ändå har utsikt ut i butiken. Det
kommer även att fungera som ett rum att
ringa order på, berättar hon. Rummet är
utrustat med dator och telefon så att man
kan ringa runt ostört. Ute i butiken har hon
satsat på en riktigt stor snittkyl med gott om
plats för snitt och färdiga buketter. Inredningen kommer från Ikea eller har sparats
från den gamla butiken. Butikens inslagsdisk är utrustad med verktyg, färdigskuret
omslagspapper samt cellofanark. Allt för
att kundhanteringen ska gå snabbt och lätt.
I alla delar av arbetet är det ordning och
reda som gäller. Var sak på sin plats och rätt
arbetsuppgift på rätt plats.
MER TID TILL DET VIKTIGA

Förutom förändring av arbetsflöde och
utformning av lokalytor har Marie tänkt till
kring arbetet generellt.
– Nu kommer jag att kunna sälja mer och
lägga mer tid på att visa upp allt det vackra!
Mitt fokus kommer att vara på att sälja
snittblommor och vaser. Marie kommer inta
rollen som förste säljare och överlag tror hon
att hon och hennes team kommer att kunna
lägga mer tid på hantverket nu. Kanske är
hennes satsning på effektivt arbetsflöde och
smarta lösningar framtidens sätt att driva
en butik framgångsrikt. Att summera ihop
sin yrkeserfarenhet och kunskap på det vis
Marie har gjort blir spännande att följa, och
vi ser fram emot ett nytt besök i början på
nästa år.

Specialbeställd arbetsbänk med inbyggda lådor för jord
och lecakulor som underlättar planteringen.

Jordnära färger i grönt, brunt, svart och grått är genomgående tema i butiken.

Arbetsbänkarna har lådor med nya
verktyg som tillhör arbetsplatsen.

MAJAS LYKTOR • DOFTLJUS • INTERIÖR • KERAMIK
Noga utvalt & designat med hjärta & själ för att skänka hopp, glädje och tröst
i kampen mot cancer. Speciellt den cancer som drabbar våra älskade barn.

Barncancerfonden finansierar forskningen med målet att alla cancerdrabbade barn ska överleva.
Majas Cottage har tillsammans med återförsäljare och kunder bidragit med flera miljoner sedan 2012.

Dessa pengar gör skillnad i kampen mot barncancer!

BESÖK OSS GÄRNA PÅ FORMEX I MONTER A08:28
www.majascottage.com / kundtjanst@majascottage.com

VAD ÄR GDPR?

Har du inte koll på vad GDPR innebär för dig än,
vi hjälper dig på traven med en enkel sammanfattning
av EU:s nya dataskyddsförordning.

2.

1.

GDPR

Har du samlat in personuppgifter måste du
hålla dem korrekta och
uppdaterade.
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q

q

4.

q

q

Reglerna i GDPR riktar sig i första hand till organisationer som
använder sig av personuppgifter
i sin verksamhet. Sådana organisationer kan vara både bolag
som bedriver affärsverksamhet
eller stiftelser och föreningar.

q

Du får bara samla in
personuppgifter för ett
angivet syfte.

5.

När personuppgifter inte längre behövs
för sitt bestämda syfte ska de tas bort. Hur
länge uppgifterna får sparas beror på omständigheterna i varje enskilt fall. En tumregel är att personuppgifter om en tidigare
kund i normala fall får behållas i upp till ett
år för marknadsföringsändamål efter det att
kund relationen har upphört.

3.

Du får bara samla in de
uppgifter som är nödvändiga
för att uppfylla syftet och
uppgifterna får bara användas
till det ändamålet.

GDPR är en förkortning på
General Data Protection
Regulation på svenska
Dataskyddsförordningen

q

6.

Personuppgifter ska förvaras säkert så de inte
kan ändras eller stjälas.

www.dbkd.se
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Inspiration
FOTO: MIKAEL ZANACOTTI & FRIDA FEMLING
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Formex
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Trendset München
A1:D23 7-9/7
Oslo Design Fair
E02:08 29/8-1/9

@wikholmform
#wikholmform

033-41 71 00 • info@wikholmform.se • webbshop: b2b.wikholmform.se

MÄSSA

Tendence
Frankfurt

TEXT & FOTO: MADELEINE HARALDSSON

D

et är inte
bara handeln som
är i snabb
förändring, utan
även hur vi gör våra inköp till
butikerna. Mässor är en bra och
effektiv mötesplats för branschfolk, men det räcker inte att
locka oss besökare med endast
inköp. Vi ställer högre krav och
då gäller det för mässorna att
möta upp och försöka knäcka
koden. Vad det är som får oss

är koden knäckt?

att betala omkostnaderna som
tillkommer när man väljer att
åka på en mässa?
I slutet av juni besökte vi
Tendence som är en av Messe
Frankfurts mindre mässor,
men ändå stor i svenska mått
mätt. En av dagarna bjöd de in
all internationell press för att
berätta om deras nya satsning
inför 2019, då mässan står
inför omfattande förändringar.
Det som stack ut mest är att
hall 8 ska delas in efter olika
konsumentgrupper. Utställarna

kommer tvingas att nischa sig
betydligt mer än tidigare och
inte kunna profilera sig mot en
bredare målgrupp.
SEX OLIKA MÅLGRUPPER

Mässhallen delas in i sex olika
delar, där varje del kommer
representera en specifik målgrupp. De olika målgrupperna
kommer gå under benämningarna “Adventure, Urban, Cosy,
Earth och Modern”. Till varje
del beskrivs tydligt målgruppens livsstil, fritidsintressen och
vilka typer av produkter som
de är intresserade av. Utifrån de
olika kriterierna kommer sen
utställarna handplockas till varje
avdelning.
URBAN DISTRICT

Urban District People till exempel beskrivs som coola individualister, trendsättare som vill
vara unika. De gillar personliga
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butiker och caféer. Målgruppen
köper gärna produkter som inte
finns i stora upplagor, de ser
värde i hantverk och identifierar
sig gärna med varumärkena de
köper.
FÖRSTÄRK KONCEPTET?

Det är en djärv och kaxig
satsning, men om de lyckas
bygga upp miljöer omkring som
förstärker de olika målgrupperna? Med exempelvis restauranger, caféer eller foodtrucks som
skulle passa till Urban District
People? Kanske till och med lite
människor som passar in i livsstilen för att ytterligare förstärka
konceptet... Vi ser med spänning fram emot nästa år! Har ni
inte varit på Tendence tidigare
så är det ett tips att förena nytta
med nöje och planera ett besök
i den fina sommarstad som är
Frankfurt.

FORMEX A19:30

www.skonating.com

- unika reproduktioner från 1900-talsfotografen
Karl Blossfeldts samling

NYHET!

Designa era egna näringspåsar

Beställ enkelt på
shop.chrysal.com/se-nrd


För mer information, kontakta
oss gärna på
info@chrysal.se eller gå in på www.chrysal.se

JOBBEN
MÅSTE
SYNAS
TEXT: EMMA ANDERSSON FOTO: SHUTTERSTOCK
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BRANSCHFRÅGOR

Det är viktigt att det syns i statistiken att vi
behöver utbildad personal för att utveckla
vår bransch. Samtidigt behöver kommuner
och utbildningsanordnare uppmärksammas på bristen av utbildade florister.

A

tt få tag i florister till sin
butik idag är lättare sagt
än gjort. Det råder brist
på utbildade sådana vilket börjar märkas i hela
landet. Många av landets
butiker har svårt att växa om man inte kan
stärka verksamheten med den personal man
behöver. Men att annonsera efter personal är
inte alltid helt lätt.

PERSONALBRIST HÄMMAR

Det är en rad olika faktorer som har påverkat att det idag är brist på utbildade florister.
Till exempel har väldigt många utbildningar
lagts ner de senaste åren. Dels på grund av
att årskullarna med gymnasieelever har varit
extremt små under några år. Sedan fick alla
hantverksyrken ett bakslag när riksdagen för
några år sedan gick ut med information om
att yrkesutbildningar inte ger högskolekompetens. Denna informationen var dessutom
felaktig eftersom alla gymnasieskolor måste
kunna erbjuda sina elever möjlighet att läsa
upp de ämnen som saknas för att få grundläggande behörighet.
Det är mycket vi inte kan påverka, men
att se till att statistiken stämmer är ett
gemensamt ansvar. För att kommunerna ska
förstå att det viktigt att satsa på floristyrket

måste det synas att de det är personalbrist
i hela landet. Det enda sättet att få fram det
är att alla som söker florister annonserar
på platsbanken. Vi frågade Kerstin Olsson,
arbetsförmedlare på Arbetsgivarcentrum i
Solna, vad vi kan göra för att bättre uppmärksamma problemet och synas i statistiken.

™
”Som arbetsgivare bör
man annonsera sina lediga
tjänster i Platsbanken
eftersom det är Sveriges
största site för att
hitta jobb.”
ANNONSERA FÖR ATT SYNAS

– Som arbetsgivare bör man annonsera
sina lediga tjänster i Platsbanken eftersom
det är Sveriges största site för att hitta jobb,
menar Kerstin. Som arbetsgivare når du ut
till många fler än via till exempel Facebook,
som inte alla har. Andra jobbsajter som
Monster och jobbsafari hämtar även till
största del sina jobbannonser från Plats-

banken. Dessutom syns det i arbetsmarknadsstatistiken att det finns en efterfrågan
på utbildade florister. Det i sin tur ger en
fingervisning till kommunerna att utbildningar behövs.
RESTRIKTIVT MED UTBILDNING

En god arbetsmarknad överlag i Sverige gör
att att det idag finns färre arbetsmarknadsutbildningar.
– Utbildningarna riktar sig till speciella
grupper som är arbetssökande och behöver
stärkas på arbetsmarknaden, konstaterar
Kerstin. Hon berättar att det inte bara är
Arbetsförmedlingen som är restriktiv med
utbildning när arbetsmarknaden är god.
Kommunerna drar också in sina vuxenutbildningar när det finns gott om jobb. Det
i sin tur leder till att individer som vill läsa
till florist själva får bekosta sin utbildning
och ofta blir utan studiestöd från CSN. Det
är viktigt att kommunerna blir införstådda
med att utbildningen leder till jobb, och att
jobben syns i Platsbanken så fler får ekonomiskt stöd.
ENKELT ANNONSERINGSVERKTYG

Om man då vill annonsera i Platsbanken,
hur går man tillväga? Först skaffar man sig
ett arbetsgivarkonto på Arbetsförmedlingens
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hemsida, genom att fylla i organisationsnummer och skapa ett lösenord. Sedan finns
en färdig annonsmall som man fyller i och
en ruta där du kan skriva en egen text som
beskriver mer i detalj vad du erbjuder och
söker. Förutom att skapa en jobbannons kan
man med sitt konto själv leta efter intressanta jobbkandidater i Arbetsförmedlingens
CV-bank.
ANNONSERING ELLER MATCHNING

Kerstin menar att arbetsmarknaden i Sverige
idag är mycket god. Skulle man ändå vara
orolig att ett utannonserat jobb skulle ge
många okvalificerade sökanden finns det
några bra tips att ta till. Det kan till exempel
vara bra att tänka till lite i utformningen av
annonsen. I rutan för fritext är det smart att
specificera och vara så tydlig som möjligt
med vad man kräver.
– Ett annat tips är att man ber Arbetsförmedlingen om matchning innan man
annonserar, berättar Kerstin. Då kan Arbetsförmedlingen titta i sin CV-bank för att se
om man redan där har någon som kan passa
som personal.
TA HJÄLPEN AV AF LOKALT

Förutom annonsering kan Arbetsförmedlingen hjälpa till på andra sätt.
– Man kan få en kontaktperson på sitt
lokala Arbetsförmedlingskontor som kan
hjälpa till i rekryteringsarbetet, berättar
Kerstin. Till exempel med matchning och
formulering av annonser. Man kan också få
hjälp med att anordna en rekryteringsträff
för att träffa arbetssökanden.
VIKTIG MARKNADSPLATS

Arbetsförmedlingen gör varje år arbetsmarknadsprognoser som visar i vilka
yrken det råder brist på personal. Prognoserna görs dock på företag med minst
fem anställda. Eftersom de flesta företag i
blomsterbranschen är småföretagare med
1 - 2 anställda kan det vara större brist på
personal än vad som syns i Arbetsförmedlingens prognoser. Det innebär förstås att
det är ännu viktigare för oss att ta till vara
på möjligheten att synas i Platsbanken. Syns
inte jobben i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser borde Platsbanken vara
vår viktigaste marknadsplats.
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Smart, snabbt & smidigt

HANDL A DIREK T FR ÅN HOLL ÄNDSK A WATERDRINKER,
UTAN ONÖDIGA MELL ANHÄNDER

»

TUSENTALS SNIT TBLOMMOR,
VÄ X TER OCH TILLBEHÖR

»
»
»
»

FRI FR AK T*
DIREK TLE VER ANS FR ÅN HOLL AND
MIX A SNIT T OCH VÄ X TER PÅ EN VAGN
SNABB SERVICE UTAN MELL ANHÄNDER

Som Eurofloristansluten florist kan du
handla direkt från holländska Waterdrinker.
Välkommen att höra av dig till
butik@euroflorist.se så berättar vi mer.
*Fri frakt gäller vid köp av
minst en vagn inom Sverige.
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Här finns vi på
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A 01:11 Dutz
A08:28 Majas Cottage
A 20:30 Sköna ting
C 01:17 Charlies House
C 04:11 Västanvinden
C 02:20 Finsmakeriet
C05:21 ELDgarden
C06:20 Nobhilldesigners
C06:21 Dbkd
C 09:31 GUS Design
C13:23 Cards by Jojo
C02:38 Backamo choklad
C 14:31 Wikholm Form
C 06:46 A Lot Decoration
C 07:41 Ensi
C 09:40 VK VIvidi
C 13:40 & 13:41 Silkflower

RE
AL AS YOU A
AS INDIVIDU

roseswithnames.com

www.kristallkommunikation.se

0% Fat
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VÄXTKUNSKAP

AIR PLANT
När jord är överflödigt
TEXT: KAJSA TENGVALL

Som små utomjordingar till växter är airplants en minst sagt annorlunda växt.
Relativt ny på den svenska blomstermarknaden, men den håller på att bli allt
mer populär. Med sitt speciella utseende och minimala behov av skötsel
är det både en tacksam växt och definitivt någonting att prata om.
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A

irplants växer i Centraloch Sydamerika och tillhör familjen Tillandsia.
De finns i runt 500
olika sorter och upptäckt
av vår egna Carl von
Linné. Till skillnad från många växter som
behöver en specifik biotop så är airplants
en väldigt anpassningsbar planta. Den kan
hittas i mängder av olika miljöer i allt ifrån
torra ökenlandskap till regnskogar med hög
luftfuktighet. Kyla och frost är det enda som
de inte uppskattar. I naturen hittar man dem
i träd och på klippor där de klänger sig fast
med trådar som växer ut från basen. De får
sin näring i luften genom något som kallas
trikomer som täcker bladen. Jord är alltså
helt överflödig.
Airplants blommar en enda gång under
sin livstid och efter det kommer det skott på
den. När dessa vuxit sig stora, till cirka 1/3
– 1/2 av moderplantan, kan man försiktigt
ta loss den så får man en till som fortsätter
växa själv.

MIN BÄSTSÄLJARE

Diktkort av egentillverkat
handgjort papper med
en mängd olika texter till
de flesta tillfällen i livet!

HOS MIG
HITTAR DU ÄVEN

kort, florabilder, textil,
disktrasor, isskrapor m.m.
i gammaldags lantlig stil.
VILL DU BLI
ÅTERFÖRSÄLJARE?
Kontakta Anna på
0321-144 46,
070-545 63 39 eller
annas.ideer@telia.com

www.annasideer.se

ÖKANDE TREND

Pontus och Erika upptäckte airplants på en
resa utomlands men insåg hemma i Sverige
att de inte fanns köpa någonstans. Så de
startade Aeroteket.
– Ingen av oss har särskilt gröna fingrar
men vi har ett stort intresse för växter! När
vi hittade airplants blev vi båda fascinerade
av att de lever på partiklar i luften och att de
är så utomjordiskt vackra i sina former.
Att de dessutom renar luften från damm
är ju ett plus i kanten. Aeroteket fick 2015
bli ett sidoprojekt till deras vanliga jobb och
det var egentligen bara under förra årets
som airplants också började dyka upp i vissa
butiker. Innan dess var det helt enkelt bara
att beställa på nätet.
Pontus tror att den ökande trenden går
hand i hand med att konsumenter vill ha
lättskötta växter som kaktusar och suckulenter. Vi tycker om växter som kan se ut på
en mängd olika sätt dessutom.
– Vi gissar att många, liksom vi, ser
charmen i deras udda uttryck och att de kan
användas på så många olika sätt.
De är både tacksamma att ha i grupp men

Formex i monter C01:17

lansering:
Ny serie teer
i 3 smaker
rooibos, grönt
och svart

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

VÄXTKUNSKAP

kan placeras på alla möjliga platser och sätt
så länge det finns ljus.
Vill man skapa en bukett med sina plantor
går det att binda ihop dem försiktigt med
bonsaitråd.
– De kan hängas i taket, ligga fritt i en
skål eller så kan man bygga en liten microvärld i en glasbox. Det är bara att använda
sin kreativitet.
LÄTTSKÖTT

En stor fördel med airplants är ju också att
den kan flyttas runt efter behov och inte
behöver planteras om. De behöver aldrig
jord för att växa och sprayas med vatten en
gång i veckan. Hur mycket beror på hur hög
luftfuktighet man har i sitt hem. Det är viktigt att berätta för kunden. Ser de lite extra
torra ut och att bladen börjar rulla ihop sig
- då blir de glada av ett bad över natten. Vårt
nordiska miljö gör att de vill få mycket ljus
så optimalt är det att placera dem i ett ljust
rum, allra helst i söderläge.
Om kunden kommer är ute efter att skapa
ett större arrangemang kan det vara bra att
ha lite idéer och råd på vägen.
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– Generellt behåller airplants sin storlek
och beroende på vilken sort det är så får
man räkna med att den man köper inte växer mer. Så är det en liten djungel av olika
sorter behövs det ett antal och gärna i olika
former. Kom gärna med förslag på olika
sorter som går att kombinera och placera
ihop. De är både tacksamma att ha i grupp
men kan placeras på alla möjliga platser och
sätt så länge det finns ljus.
Vill man skapa en bukett med sina plantor
går det att binda ihop dem försiktigt med
bonsaitråd.
– De kan hängas i taket, ligga fritt i en
skål eller så kan man bygga en liten microvärld i en glasbox. Det är bara att använda
sin kreativitet.
En minst sagt annorlunda växt har försiktigt smugit sig in bland blomstertrenderna
och är definitivt ett roligt tillskott. För den
som vill ha något nytt eller bara en väldigt
lättskött växt är det någonting att lägga på
minnet. Lägg dem i en skål i butiken och låt
kunderna hitta sin favorit! Airplants kräver
inte så mycket från dig men bidrar helt klart
med något lite extra själv.
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nobhilldesigners
www.nobhill.se made in sweden
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nobhilldesigners
www.nobhill.se made in sweden
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VÄLKOMMEN TILL NOBHILLDESIGNERS VÄRLD...
MÖT OSS PÅ FORMEX MONTER C06:20 OCH PÅ VÅR WEBSHOP NOBHILL.SE
VACKERT, STILFULLT OCH PERSONLIGT INOM PAPPERSDESIGN.

nobhilldesigners

made in sweden by ellinor

Formex 21-24 augusti
monter C09:40
Öppet Hus i Fågelsång
16-17 september

www.vkvividi.se
vkvividi

BOKNYHET

En värld

FULL AV FÄRG
TEXT: MADELEINE HARALDSSON

Extracting

Stretching, discovering and understanding gradation

I

Look at the flowers / materials and try to distinguish the colours within,
beyond the first, most obvious, ones.
Try to understand the complexity of the colour and discover more colours
within the flowers / materials. Extract those colours and then stretch them
with gradations to see what is possible and where you want to end up.

Med sin innehållsrika bok, ”The World of Color” vill
Per Benjamin utmana oss florister med tankar och idéer
som går utanför
vår baslära och förståelse av färg.
Bridging
Connecting colours using gradations

My answers to these can be seen both in the preliminary drawing
and the final design.
Use colour dots/ circles in a drawing to explain this design.

boken beskriver Per hur strategiska rutiner fungerar, att det ofta
handlar om sättet och ordningen
vi gör saker utan att tänka på
dem. Sådant vi lärde oss en gång i
tiden, men som nu är handlingar
som sker automatiskt.
Per vill att vi ser saker ur kundens rutiner
och köpmönster, istället för att utgå ifrån
hur vi ser det med våra floristiska ögon.
I boken beskriver han ett scenario där en
kund kommer in i en blomsterbutik och ska
välja en bukett bland sortimentet av färdiga
buketter. Per menar på att kunden gör valet
av bukett utefter ett antal faktorer som kan
brytas ner till en lista.
De flesta tänker att blommor och pris
kommer vara de viktigaste faktorerna, i och
med att dessa generellt är de vi florister först
tänker på. Om vi kunde vända på det och
tänka som 80 procent av våra kunder gör,
så kan vi bli mer kreativa i vår design, sälja
bättre och tjäna mer pengar menar Per.
I boken presenterar Per även sin egna
framtagna färglära, som bland annat handlar
om balansen mellan kontraster och harmoni. Hur vi kan få de som tittar på våra
arbeten, att fortsätta och titta på det så länge
Let’s start with the pink carnation that I mentioned before.

Ask yourself the following questions:
What colour is it?
What other colours can I see in it?
What colours do I want to see in it?
Where can you go, colour-wise,
by stretching those colours
with the help of gradation?
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Now have a look at the container below and ask the same questions as above.
This time my colours are explained using different non-botanical materials,
to show a more practical way of doing what was done with the carnation in
the example above.
The colours of the materials closest to the container are the ones I have
extracted from it. Making use of gradation (step by step) I have stretched
each colour as far from the original colour as I could or wanted.

The second way of working with gradation is to connect or bridge two
or more colours of your choice. These can be similar colours or strongly
contrasting colours. The connecting bridge between the two will be
longer in the second case. The most important thing is trying to achieve
complex harmony. In the example below I use the colours of the Swedish
national flag: yellow and blue. These will never make beautiful or interesting bouquets. But when connecting them we see that the colour green
can harmoniously join them.

The same gradation as explained with the wool but now in colour dots.
This is the way I use these dots to explain my choice of flowers to others or
extract colours for my own designs.

Så vi rekommenderar starkt att läsa boken
‘The World of Color’, och att vi tillsammans
utmanar oss själva till att blir bättre.

How many seconds does it take to understand this and look for
new impressions?

Spend some time looking at and understanding this line of different
colour yarns that connect yellow and blue.

Finally, theory in action. This is still a bouquet for the Swedish National Day
in the colours of the flag. But this bouquet and its colour combinations will
definitely attract more attention than that plain yellow and blue version.
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På detta uppslag i Per Benjamins bok illustreras hur
starka färgkontraster binds samman med hjälp av en
mängd färgtoner som sammantaget bildar en komplex
harmoni.

som möjligt. En komplex harmoni är enligt
Per vinnaren. En sådan är uppbyggd med
massor av finjusterade kontraster. Det kan
i och för sig finnas starka kontraster, men
dessa bör gradvis bindas samman med varandra. Syftet med all form av bra design är
att uppnå denna komplexa harmoni.

Per Benjamnin, florist och författaren bakom boken
”The world of colour”. Foto ur boken.

Notiser
Producerad av den finaste
lavendeln i Provence

Säkra upp din hemsida
Bristande säkerhet är idag ett av de
största problemen när det kommer
till hemsidor, och speciellt inom
handeln. Genom att använda dig
av ett SSL-certifikat informerar du
dina kunder att du lagrar viktiga
uppgifter på ett säkert sätt.

Vad är SSL-certifikat?
Google har gått ut med att ALLA sidor på Internet som inte har SSL-certifikat (https) från och med juli 2018
kommer att markeras som “Inte
säker”. SSL-certifikatet är en kryptering som gör att informationen som
skickas mellan en användare och
webbsidan är säker. Det påminner
om att skicka information till någon
i en låst låda. Ingen annan kan se
information förutom mottagaren.

3 anledningar till varför du ska
ha SSL-certifikat:
1. Det ger ett professionellt och
seriös intryck till dina besökare
och kunder
2. Det skyddar dina kunders
information när de handlar på
din webbplats
3. Det ger dig en liten ranking boost
på Google då sökmotorn arbetar
aktivt med att visa säkra och
relevanta resultat på sökningar.

Produkter med
äkta terapeutisk
lavendel till
bra priser.

Organic Beauty | M.Åsmundhavn AB
0708-619 888 | organiclyx.com

Hör av dig till ditt hostingbolag så hjälper de dig att uppgradera.

35750

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

Tips! Studentpris

på Fioriprenumeration!
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 helårsprenumeration för 180 kronor.
Alla fyra nummer kommer i brevlådan
och får ta del av spännande nyheter
från floristbranschen.
Du anmäler ditt intresse för prenumeration till info@flowerdeluxe.se.

VÅR
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Vi ses i
monter C04:15 på
GARDEN ELMIA
26-27 september
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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.

Jul

I OKTOBER
TEXT MADELEINE HARALDSSON
FOTO: IDA HJALMARSSON

Julen är för de flesta av oss den i särklass viktigaste säljperioden. Vi behöver
ifrågasätta hur vi kan effektivisera och maxa de här veckorna med personalstyrkan intakt. Johanna fortsätter med sina bästa tips, tankar och idéer.

V

i drar igång med utgångspunkten att sensommaren är i antågande och
mässorna inte ett datum
i kalendern utan bara ett
par veckor bort. Det första
som ska göras är att följa upp mötet som ni
hade innan sommaren. Vad är det på listorna som har blivit färdigställt och vem har
ansvaret för det som finns kvar att göra.
Innan ni åker iväg på mässorna så se till
att bestämma leveransdatum för när alla
varor ska komma till butiken. Får ni hem
varorna i god tid så kan ni i lugn och ro
packa upp, prismärka och sortera allt för
att ha så mycket förberett som möjligt. En
annan viktig aspekt att väga in, om du tar
emot varorna tidigare än alla andra, är att ni
blir per automatik premierade. Leverantörerna kommer ha tid för just er beställning,
annars är det lätt att hamna i kaoset som
råder under den perioden då alla varor ska
ut samtidigt.
Ett värdefullt tips är att även planera upp
tiden ni har på mässorna. För det flesta är
tiden dyrbar och en timme springer snabbt
iväg om man inte har några fasta hålltider.
Vill man ha full koll så brukar det gå att
boka upp möten hos de flesta leverantörer.
När ni väl är hemma igen efter mässorna så
se till att alla i personalen har koll på vad

som blev inköpt. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga, även om de inte var med
på själva inköpstillfället.
PERSONAL

Redan i slutet av augusti bör man tänka igenom hur personalstyrkan ska se ut under
december. Det är viktigt att ha inne rätt folk
vid rätt tidpunkter. En viktig extra personal som inte behöver ha någon kompetens
inom yrket är “hustomten”. Det är personen
som sköter markservicen och ser till att alla
andra kan jobba effektivt. Hen ser till att
soporna hålls undan, fyller på med förbrukningsvaror (kassar, papper osv.), kontaktar
buden och allmänt ser till att alla mår bra.
Många maxar personalstyrkan sista veckan, men här är det värt att tänka om. Det är
veckorna innan när allt ska förberedas och
produceras som man behöver extra personal. När julveckan väl kommer vill man vara
ett tight och fungerande team med utgångspunkt att klara sig med ordinarie personal.
Hustomten är den enda extra som borde
vara på plats. Är butiken liten så se till att
jobba i skift och nyttja dagarna. För allas
bästa, jobba hellre på morgonen än sena
kvällar. Behöver ni förstärka teamet sista
veckan så tänk till vad det är för person som
behövs. Oftast är det en extra säljare som
inte behöver ha några floristiska kunskaper.

Foto: Amanda Lennartsson

FÖRR I TIDEN

Tiden är över då man kunde se till att julen
var på plats lagom till advent. Det är innan
kunderna börjar bli sugna på julmys som
vi måste stå på tårna. Det finns mycket som
påverkar att julen börjar tidigt, men en
stor faktor är helt klart sociala medier. Folk
börjar prata jul redan i oktober.
Absolut senast i början av november ska
butiken andas jul. Här måste vi se till affärsnyttan och då fungerar det inte att vänta på
att Allhelgona ska passera.
AVSTÄLLNINGSYTOR

Lägg även lite extra tid på hur ni löser
problemet med avställningsytor. De allra
flesta är i behov av extra plats till jul och då
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Coachen
gäller det att inte bara tänka golvyta, utan se
butiken som en kub. Vart kan man få in mer
hyllor, bänkar, bord etc.
TESTA NYA IDÉER

Det är i början av hösten som det finns tid
till att testa nya idéer, närmre jul finns det
inte utrymme till att uppfinna nya hjul.
Se till att komma på smarta och snabba
lösningar av nya idéer. Glöm inte utvärdera,
vad det är som kommer fungera och vara

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.

lönsamt att producera.
MARKNADSFÖRING

Redan i september bör man se till att tänka
på hur marknadsföringen ska se ut. Utgångspunkten måste självklart vara utifrån
vad ni har för budget, men det är viktigt att
inte helt förlita sig på sociala medier. Det
finns en stor målgrupp som inte nås om
man är allt för digital i sin marknadskommunikation.

Tänk i stället utifrån målgrupperna ni vill
vända er till och på vilket sätt ni når dem.
Dra nytta av era grannar och hjälp varandra
med att dra kunder till gemensamma event
och kundkvällar. Det finns oändliga möjligheter om man tänker kreativt och se framförallt inte marknadsföringskostnader som en
utgift, utan som en investering. Hemsidan
är ert digitala visitkort och många kunder
hittar er just genom att ni har en snygg och
uppdaterad hemsida.

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

+
+
+
+
+
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Tips från

Förbered extra avställningsytor
Testa nya ideér
Utvärdera idéerna
Planera marknadsföringen
Planera kundkvällar/event

augusti

oktober

+ Följa upp mötet ni hade före semestern
+ Vad är klart från listan?
+ Vem är ansvarig för färdigställandet av vad?
+ Planera upp mässdagarna
+ Bestäm leveransdatum
+ Följ upp inköpen med all personal
+ Planera personalstyrkan;
+ Vem passar som “hustomte”?
+ Extra säljare?

+ Skicka ut säljmaterial till företagen
+ Gör och skicka ut inbjudningar till event rikta+ de till företag
+ Uppdatera hemsidan
+ Sortera upp alla produkter
+ Prismärk allt
+ Kolla igenom butikens belysning
+ Beställ emballage/ näringspåsar
+ Gör beställningslistor på krukväxter
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Notiser
Prenumerera på fiori magazine
Du vet väl att du kan prenumerera på fiori magazine?
Vi kommer ut
med fyra nummer
per år. Teckna prenumerationen på
fiorimagazine.se
VÅR
2017

2017
Høs
t

2017 sommar

2017 VINTER

Alverbäcks Blommor firar 50 år
En av Sveriges största odlare bjuder in hela branschen till att vara
med och fira deras jubileum den
5 december på Ekerö.
Under hela dagen kommer det
vara olika aktiviteter. Allt från en
prunkande Amaryllisutställning
skapad av Malin Hidesäter och
Fredrik Larsson, till ett dop av en

www. arnesblommor.se
info@arnesblommor.se

helt ny amaryllissort där Ernst
Kirchsteiger kommer vara förrättare. Ni kommer även kunna se
drivning av tulpaner, hyacinter
och Amaryllis.

Höst & Jul 2018

Ni hittar oss på
Öppet Hus Expo Elmia 15-16 augusti
Formex 21-24 augusti C08:31 C09:31

För anmälan och mer
information, kontakta jubileum@alverbacks.se

Ett upprop för det svenska glaset!
Under Summer Design Week
i augusti 2018 öppnar utställningslokalen Spacethirtysix
dörrarna för att väcka engagemang för det svenska glaset. I
utställningen visas svensktillverkat glas för att visa upp det inte
bara som hantverk, utan även
som en självklar del av hemmets
inredning.
Karin Sköldberg står bakom,
design entusiast och glassamlare på Trendgruppen PR. Syftet
är att lyfta svensktillverkat glas

till en bredare målgrupp, och
framför allt förmedla värdet i själva hantverket, som har en lång
tradition i svensk designhistoria.
Karin menar att vi måste få upp
ögonen för det fantastiska glas
som tillverkas i Sverige innan det
är för sent, då det snart inte finns
några glasbruk kvar.
Utställningen pågår
20 – 24 augusti, 09.00–17.00.
Spacethirtysix, Wallingatan 36,
Stockholm

gusdesign.se

post@gusblom.se

+46 500 43 33 10

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

@vanerblommor

@butikfloraijonkoping

@hjartatsrum

@sonjasblommor

@tagesisondraby

@blomsterfrid

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

@hjoblomster

@grona_boden

@blomsterverkstaden

@lenemorra
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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.

Dessiré Fernström
Beskriv dig själv med en mening?

– En blomstertokig florist med tusen idéer
som följer mina drömmar!
Om du fick 10 000 kr att använda för
utbildning inom yrket, vad skulle du
då satsa på?

– Jag hade gått en inspirationskurs inom
bröllop eller begravningsbinderi, något jag
länge tänkt att göra men det har inte blivit
av. Det skulle vara kul att få ny inspiration
och testa nya tekniker.
Vem är du som florist?

– Jag gillar utmaningar och specialuppdrag så allt från små tidskrävande jobb
som smycken till stora binderier. Jag gillar
blommigt och färg, så dekorativ stil är min
favorit.

Hösten är i antågande, vilka material
tycker du bäst om att jobba med på
hösten?

– Hortensia, nypon, bär, löv, naturliga
eller färgstarka material.
Vad gillar du att hitta på när du är
ledig?

– Njuta av livet, äta god mat, resa, umgås
med nära och kära.
Vem vill du skicka vidare tråden till?

– Jag vill skicka vidare till min härliga
vän Amanda Broms som jag träffade på en
kurs inför gesällen. Hon är en glädjespridare
och en stor inspiration för hon brinner lika
mycket för yrket som jag. Hon driver sin
butik Amandas blommor och startade sidan
florister i Sverige.

OM DESSIRÉ
NAMN: Dessiré Fernström
ÅLDER: 28
BOR: Mora
ARBETAR: Driver Blomsterkullan som jag öppnade

november 2017

Annonsera i fiori magazine

F

iori magazine är en unik tidning, som växt och
utvecklats sedan starten 2012. Idag är fiori magazine den självklara kanalen för många aktörer som
vill nå blomsterbranschen. Vi skickar ut tidningen
kostnadsfritt till alla Blomsterbutiker och floristutbildningar i hela Sverige.
När vi startade var vår målsättning att skapa det vi själva
tyckte saknades i branschen. En tidning med intressanta reportage och intervjuer, information om vad som är på gång och rapportering kring vad som händer i branschen. Alltifrån utbildande
information kring sociala medier till uppdateringar av reglerna
för företagare.

Vårt erbjudande är ganska enkelt, en bra tidning med högt
läsvärde, en stabil och pålitlig distribution, samt en prisbild där
alla företag har en möjlighet att synas efter sina egna behov och
förutsättningar.
Förutom att tidningen skickas ut till butikerna så delas den
ut på olika event, mässor och tävlingar som har anknytning till
blomsterbranschen.
Vill ni nå ut blomsterbranschen så hjälper vi er gärna att hitta en
lösning som passar just ert företag!
Välkommen till fiori-familjen!
Madeleine Haraldsson, ansvarig utgivare

@fiorimagazine
facebook.com/fiorimagazine
Annonsbokning: 035-13 37 10,
madeleine@magazinefabriken.se

Ansvarig utgivare: Madeleine Haraldsson
www.fiorimagazine.se

Vi älskar

Notiser
Uppdatering kring Instagram
Instagram Stories håller idag på
att passera antalet vanliga inlägg
som görs i bildflödet. Sammanlagt
så finns det nästan en miljard
konton som använder formatet fördelat mellan Snapchat, Instagram,
WhatsApp, Facebook och Messenger. Skapandet och konsumtionen av Stories har ökat med 842%

sedan början av 2016 enligt en
rapport från konsultföretaget Block
Party. Även om ökningen sker från
låga siffror så är användandet av
Stories stort idag.
Med andra ord är det dax att
lägga upp en strategi kring hur ni
som butik ska kunna dra nytta av
just Instagram Stories.

10 tips för
en bättre sömn
En god sömn är otroligt viktigt
för oss människor. När vi sover sker
en återkoppling, återhämtning och
reflektion som är absolut nödvändig.
Bättre sömn betyder alltså mycket
för vårt välbefinnande.
1. Elektronikfritt. Inför gärna
en elektronikfri timme innan
läggdags. Det blå ljus som
mobiltelefon, surfplattor och
liknande apparater utstrålar stör
kroppens ”sömnhormon”.
2. Undvik kaffe. Man bör ta sin
sista kopp kaffe innan 16-tiden,
därefter kan koffeinet påverka
kroppen negativt och ge upphov till insomningsbesvär.
3. Skapa rutiner. Hitta en rutin
som passar dig fint på kvällen.

blomster
2

Allt för den
krävande
floristen

florahallen.se | florahallen@telia.com | Grundat 1905
08-556 700 20 | Trädgårdshallen Årsta
Läs en bok, drick något varmt
som lugnar, meditera eller
liknande.
4. Mörklägg. Ditt sovrum bör vara
så mörkt som det bara går.
5. Frisk luft. Vädra i sovrummet
och sov kanske med fönstret
på glänt.
6. Sval rumstemperatur. Omkring
18-20 grader när man ska sova.
7. Träning. Men undvik träning för
sent på eftermiddagen/kvällen.
8. Sömntåget. Vi har en inbyggd
biologisk klocka som säger till
oss när vi bör sova.
9. Värdet av sömn. Uppskatta
värdet av sömnen.
10. Dagsljus. Solljus under dagen
ger dig en bättre sömn på
natten.

Välkommen att inspireras av
höstens nyheter! Besök vår
monter A01:10 på Formex

www.dutz.nl | 0706526195

Mästarutbildning på
Leksands folkhögskola
Är du aktiv inom floristyrket och har
gesällbrev är detta utbildningen för
dig. Utbildningen sker på distans
och deltid, med några träffar i
Leksand så att du kan arbeta
samtidigt. Du ska ha minst 10 000
arbetade timmar i yrket bakom dig

för att kunna söka. Efter genomförd
utbildning erhålls ett Mästarbrev, så
ta chansen att kompetensutveckla
dig! Utbildningen är kostnadsfri.

NYHET
SVENSK, EKOLOGISK
HANTVERKSCHOKLAD

Anmälan gör du på Leksands
folkhögskolas hemsida.

www.backamochoklad.se
hello@backamochoklad.se

Returadress:
fiori magazine
Von Möllersgatan 1
302 33 Halmstad

NYHET!

Vas i mässing &
silverplatering i
4 storlekar.

Vi finns på Formex i monter C13:40 & C13:41
Silkflower import | silkflower.se | 0583-14570

