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Ta din Instagram
till nya höjder
Fiori magazine bjuder in till två dagars workshop på vackra
Agneshills gård i Malmö! Lär dig mer om hur du förbättrar
och blir mer kreativ i ditt bildspråk på Instagram.
Den 23 - 24 mars 2019 hålls workshopen
med inriktning på fotografi och styling
med blommor. Vill du ta ditt fotograferande ett steg längre, förbättra dina bilder
och få ett genomgående bildspråk.
Då är det kursen för dig!
Kursledare är den professionella
fotografen Diana Lovring som själv
är en passionerad blomsterfotograf.

Pris:
3.995:- delat rum för fyra personer
4.495:- dubbelrum för fem personer
Priserna är exkl. moms.
Begränsat antal platser!
I priset ingår en övernattning, måltider under workshopen, blommor,
undervisning och möjlighet att
nätverka.
Transport till och från Agneshills gård
ingår inte.

@fiorimagazine
facebook.com/fiorimagazine
madeleine@magazinefabriken.se

www.fiorimagazine.se

Hela blomsterbranschens

floristtidning

F

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.

Fakta om fiori magazine
Upplaga: 2 700 ex
Format: 210 x 270 mm
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Grönare tankar
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	Nytt stuk med återbruk
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Följ oss på:

Ekologiskt och närodlat

Granola

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.

LEDARE

Drömmar om
framtiden!

the
show

F

ör drygt sju år sedan bestämde jag
mig för att våga
satsa på en dröm
som jag
hade haft under
några år. Det handlade om att
starta en branschtidning. Det var
inte många som visste om vad jag
planerade utan tidningarna lämnades in på posten och sen var det
bara att hålla andan. Och hoppas
på att mottagandet skulle bli som
jag hoppades på.
I efterhand har jag förstått att
det var många som var skeptiska
till om jag skulle klara av det. Jag gav mig in i en bransch som
många trodde var på utdöende, tryckt media.
Så här i efterhand är jag både stolt och glad att jag vågade ta
utmaningen.
	Nu har jag en ny dröm och vision. På samma sätt som förra
gången håller jag andan igen. För någon vecka sedan fick ni en
inbjudan till mazzo, en resa som jag verkligen hoppas ni vill vara
med på. Mazzo är förmedlingstjänsten som har alla funktioner
som jag själv saknade när jag drev butik.
Att med tre enkla steg låta kunden välja stil, färg och pris och
att du som florist sedan får skapa buketten med mer frihet,hantverk och val av blommor - utan fler bestämda restriktioner.Vi
florister vet att det blir bäst resultat, snart vet även kunderna det!
Mazzo vill vara först med att ge er florister det konceptet fullt ut
och möjlighet att arbeta med framtidens blomsterförmedling.
Jag vill ta fler av de klassiska sätten att beställa blommor till
nya nivåer. Istället för att skriva ett kort kommer kunderna på
nätet kunna spela in ett videohälsning. Jag ser framför mig en
familj som skickar en bukett till farmor på födelsedagen. Barnen i
familjen tar ton och sjunger med stort engagemang. Istället för att
jag ska hålla monolog så vill jag att vi tillsammans har en dialog
i Facebookgruppen, sök på Mazzo made by florists. Där kan vi
diskutera hur vi ska skapa en framtid utefter mazzos - Frihet,
Enkelhet och Lönsamhet.
Det här är bara början.
Väl mött,
Madeleine

sensational
exceptional
original 8 / 2 – 12 / 2 2019
Upplev mångfalden på världens ledande mässa för
consumer goods. Här finns de senaste trenderna,
innovationerna och designerna inom alla segment.
Ambiente visar vägen för branschen och låter dig ta
klivet in i framtiden.
Information och biljetter:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94
mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com
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1. Vas, Aeo Studio 2. Vinäger, Greek Grandma 3. Kruka, VK Vivid 4. Vattenkanna, Wexthuset. 5. Hörlurar, Urbanears 6. Lykta, Västanvinden. 7. Kruka, B•green.
8. Kudde, Hay. 9. Väska, Lindex. 10. Matta, Lene Bjerre. 11. Kaffe, Fru Vintage 12. Kruka, Serax. 13. Bördy självvattnare, Designtorget.
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Notiser
Save the date
Efter den uppskattade Afterworken i samband med Formex
i augusti kör vi samma koncept
i januari igen! Onsdagen den
16 januari kör vi Afterwork med
fiori magazine. Vi hoppas på en

trevlig kväll där
vi kan träffas och
umgås med folket
i branschen. Detta vill
du inte missa,
varmt välkommen!

Engagera medarbetarna
Som chef är det viktigt att ha sina
anställda med sig och få dem
delaktiga i att utveckla butiken.
Ju mer du delar med dig, desto
större engagemang och drive
känner dina medarbetare.
Tre enkla steg:
• Var ärlig med information om
ekonomin och dina tankar kring

framtiden.
• Låt medarbetarna vara med
och påverka företagets framtid.
Ge dem möjligheten att få vara
med och sätta upp mål och
visioner.
• Bryt ned mål och visioner som
ni kommit fram till och låt varje
anställd få konkreta och rimliga
mål att uppnå.
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®

Strategi för sociala medier
Det är inte alltid lätt att hinna med
att uppdatera social medier, dock
är det viktigt då det är en allt större
faktor i hur ditt företag uppfattas.
Gör därför en tydlig plan för ditt
syfte med sociala medier.
Skapa ett publiceringsschema för
en längre period, vilket underlättar
uppdateringar, och använda verktyg som Hootsuite eller Buffer för

att schemalägga dina inlägg. Följ
statistiken på dina inlägg, (exempelvis med Google analytics) för
att se vad som ger bäst resultat.
Tänk på:
• Att det ska vara hållbart
långsiktigt
• Kvalité är viktigare än kvantitet
• Använd de kanaler där dina
köpstarkaste kunder finns

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

juLPLANERING

Jul

Strålande
Text: Madeleine haraldSSON

Nu har vi kommit till den tredje delen i vår serie om julplanering. Det är nu allt blir mycket roligare och vi får utdelning
av planeringsarbetet och förberedelserna vi gjort under året.

V

i måste vara tidigt ute,
innan kunderna ens börjat
fundera på vilken adventsljusstake som ska plockas
fram. Det är när kunderna
precis börjar längta till julmys vi ska inspirera och börja sälja in julen.
Givetvis behöver inte tomtarna stå på rad i
julskyltningen i början av november. Tanken
är att julen kan appliceras med mer juliga
produkter desto närmare jul vi kommer.
Mitt bästa råd är att allt ni bygger upp
ska vara väl genomtänkt. Butiken kommer
förändras många gånger under de närmsta
månaderna, så grunden måste vara välplanerad. Framförallt är det viktigt att upplägget
är effektivt när butiken är maxad med varor
veckorna innan jul.
Personalen

Se till att ni har satt in ordentligt med
personal veckorna innan julruschen drar
igång. På så sätt kan ni vara väl förberedda
och producera produkter för att effektivisera
försäljningen när den väl slår till. På så sätt
kan ni spara in övertid och arbeta effektivt
på dagtid istället.
I mitten av november är det bra tid att
bjuda in alla som ska jobba kring jul på ett
julmöte, kanske en frukost. På mötet går ni
igenom schema, arbetsfördelning, luncher,
fikaraster, ev. julbroschyr, produktionsplan,
butik och säljmål. Allt, helt enkelt. Var noga
med att även extrapersonalen är inbjuden,
alla måste vara både praktiskt och mentalt
förberedda.
När julschemat ska läggas så tänk på att
utnyttja dygnets alla timmar. Det behöver
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inte vara samma personalstyrka som jobbar
hela tiden, utan testa att dela upp er. Av
gammal vana blir det lätt långa kvällar, men
försök att styra om det till tidiga morgnar.
Det blir så mycket mer effektivt om man
jobbar på morgonen.
Glöm sedan inte den otroligt viktiga
detaljen som handlar om raster, lunch och
möjligheten till återhämtning. Ha stående
tider för lunch och fikaraster, det finns alltid
utrymme för en stunds avbrott i arbetet. Ett
bra tips är att bjuda personalen på lunch
och mellanmål under julperioden. Bra
mellanmål är en förutsättning för att orka de
sista timmarna. Skippa bullar och sötsaker
utan satsa istället på sådant som ger långvarig energi, som smoothies eller fruktsallad.
Ett bra sätt att börja dagen är att gemensamt gå igenom butiken. Då kan ni gå
igenom dagen, prata om hur butiken ser ut
och vad som behöver plockas om. Framförallt går ni igenom vem som ansvarar för de
olika uppgifterna (planterare, budansvarig,
butiksansvarig, förstesäljare, andresäljare
osv.). Det är viktigt att alla har tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden i butiken
för att allt ska kunna flyta på så bra som
möjligt. Stäm av varje dag så ingen känner
att uppgifterna känns övermäktiga. Många
gånger handlar det om att du som ledare i
gruppen hjälper till att prioritera uppgifterna om någon känner sig stressad.
Trycket i butiken brukar generellt vara
högt veckan innan advent, för att sedan blir
lite lugnare någon vecka efter. Det är då ni
ska se till att “förarbeta”. Det handlar om
att fylla butiken till bredden med produkter
och effektivisera så mycket som möjligt.

Det finns mycket tid att spara in på en liten
detalj som att klippa snören.
Har ni förberett er ordentligt så försök
undvika att ha mer personal än nödvändigt
sista veckan innan jul. Det är mer effektivt
om personalen som är vana att jobba tillsammans får göra det.
Prissättning

Det är alltid viktigt med prismärkning, men
vid jul är det extra viktigt, så se till att det
finns tydliga prisskyltar på allt. När det är
som mest kunder i butiken finns inte tiden
att vara säljare på samma sätt som i vardagen. Det är då smart att tänka igenom bra
“argumentskyltar”. Det handlar om skyltar
som blir en extrasäljare och som hjälper
kunden att ta beslut på egen hand. Tänk på
att budskapen ska vara kortfattade och tydliga. Har en du ett gäng färdigproducerade
buketter, sätt en skylt i en av dem; “Ta med
mig på kvällens glöggfest”. Även om det
är den dyraste buketten av alla så slår det
sällan fel att kunden ändå väljer den som
fick ett budskap.
Se till att det finns ett brett prisspann

Seasonal Decoration at its best
25/1 – 29/1 2019

all you wish

for

business

bland alla varugrupper. Det är
viktigt att inte begränsa sig, alla
priskategorier måste täckas in.
Använd er av en checklista där
alla prisgrupper finns representerade. Varje prisgrupp borde
dessutom ha olika varianter så
kunderna har lite att välja på.
Produktionsplan

Under julen är vi tvungna att
ha en plan för allt som ska
produceras, det finns inga kompromisser på den här punkten.
Det finns inte tid till att vi som
florister ska skapa och gå på
känsla under julveckorna. Gör
det lätt för er och använd bara
enkla former, både när det gäller underlag och buketter. Följ
inköpslistan som tagits fram,
fyll på med samma material allt
eftersom.
Så behöver ni inte uppfinna
hjulet varje gång en ny leverans
kommer hem.

Butiken

Alla butikslokaler har varma
och kalla säljytor, det handlar
om att ha koll på vart i butiken
produkter ofta står still och har
svårt att sälja sig själva. Under
julen är det därför viktigt att
plocka om i butiken varje dag.
Sätt som rutin att ni varje morgon går igenom hela butiken
och gör en analys av vad som
behöver flyttas runt. Glöm inte
kassalinjen, det är många gånger full fokus på att få snygga
fönster och att butiken ska se
bra ut att man blir “hemmablind” och glömmer en så enkel
detalj som kassadisken. Tänk
igenom vilka produkter som
ska stå där, det är en viktigt
plats för merförsäljning.
Sist men inte minst, ta kommandot över försäljningen. Styr
kunderna till de produkter som
har bäst marginaler och i den
ordningen de behöver gå iväg.

Foto: Amanda Lennartsson

Christmasworld har allt du kan önska dig.
Upptäck vårt nya mässkoncept med ett utökat
utbud av dekorationer för årets alla högtider,
florist- och trädgårdsartiklar.
Vi ser fram emot att ses på plats!
christmasworld.messefrankfurt.com
med ett fantastiskt utbud
av färska blommor och
prydnadsväxter.

mattias.dahlquist@sweden.messefrankfurt.com
Tel. +46 7 90 79 68 94
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juLPLANERING

Checklista

Exempel på en enkel produktionsplan
för buketter

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!

nov-dec
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Schemaläggning
Julmöte
Storstäda butiken
Putsa fönster
Exponering i butik
Exponering avfönster
Inköpslistor snitt
Inköpslistor krukväxter
Planera produktion
Säljmål
Ansvarsområden
Planera produktionen
Prismärkning
Argumentsskyltar

10 fiori magazine

Rund luftig vitgrön bukett XXL
Rund luftig vitgrön bukett XL
Rund luftig vitgrön bukett L
Rund luftig vitgrön bukett M
Rund luftig vitgrön bukett S

Rund låg julbukett XXL
Rund låg julbukett XL
Rund låg julbukett L
Rund låg julbukett M
Rund låg julbukett S

julveckan
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Produktionsplan
Se butiken med kundens ögon
Plocka om varor och aktivera säljytor
Arbetsfördelning, rätt person på rätt plats
Styr vad som säljs
Planera luncher/pauser
Luncher - ev bjuda personalen
Fika - näringsrika mellanmål
Kassalinjen - rätt varor/städat
Kylen - rent och fräscht
Utanför butiken - uppfyllt och snyggt
Påfyllning av emballage
Håll undan sopor

0% Fat
0% Salt
0% Sugar

Floristens hjälpreda
Appen FlowerBook är en snittblomskatalog i din mobil där du enkelt
kan söka efter sort, typ eller färg av
snittblomma. Varje blomma listas

med tydliga bilder, tillgänglighet och
när de odlas. Lätt att använda och
perfekt när du är ute efter en specifik
blomma!

100% LOVE

Höst & Jul 2018

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

17 november

JULINSPIRATION

med Fredrik Larsson
AL
AS INDIVIDU

gusdesign.se post@gusblom.se +46 500 43 33 10
gusdesign.se

post@gusblom.se

+46 500 43 33 10

roseswithnames.com

AS YOU ARE

www.kristallkommunikation.se

Notiser

Miljösmart

Grönare tankar
• Undvik att ha apparater på standby-läge och
minska klimatutsläppen genom att stänga av
dem helt när de inte används.

Läs vårt reportage om återbruk, fundera över dina
möjligheter att på något sätt göra något liknande i
din butik. Kanske ha en hörna med krukor kunder har
lämnat in som kan få bli till nytta hos någon annan?
Försök inspirera och uppmuntra kunderna till andrahands användning!

a

• Kolla över era lampor, byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor och välja LED-lampor före halogenlampor för att minska både
din klimatpåverkan och elräkning.

a

Återbruka

• Häll aldrig lösningsmedel, färg eller andra
kemikalier i vasken, de åker igenom reningsverkets filter vidare rätt ut i naturen. Lämna
istället till närmaste miljöstation för farligt
avfall.
• Köp ett rainforest alliance-märkt kaffe som
gärna är kravmärkt till butiken, och bidra till
en hållbarare miljö och bättre arbetsförhållanden för bönder i världen.

Låna grannens
trädgård

• Använd så mycket som möjligt av arbetsmaterial och dra ner på svinn.
• Undvik att skriva ut mer papper än nödvändigt, och återanvänd det som kan. Byt till
digitala fakturor.

a

Många har trädgårdar de inte är intresserad
av att sköta. Förhandla dig till en del av
trädgården hos en sådan granne och odla
närproducerade blommor som du sedan
kan sälja. Eller varför inte erbjuda dig att
ansa träd och buskar, för att sedan använda
det gröna i butiken.

Kotten

Privatsmart
Bra produkter för en
grönare vardag.

a

Menskoppen –I genomsnitt används 12.000
tamponger och bindor under en livstid av
de som har mens. Genom att använda en
menskopp gör du en enorm skillnad för
världens sopor!

Kotten är en braständare tillverkad i Sverige.
En smidig och enkel produkt av återvunna
kottar behandlade med återvunnet stearin.
Miljövänlig och smart produkt att ha i
sortimentet.

Veggio– En slitstark och praktisk nätpåse
som ersätter plastpåsarna vid frukt- och
grönsaksdiskarna. Man kan dessutom skölja
frukten genom påsen.
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a

Miljösmarta tips
till butiken

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

VÅR / SOMMAR 2019

Välkommen till
vårt showroom
i Borås.

wikholmform.se +46 33 41 71 00 info@wikholmform.se

STUDIO

CAJSA
CARLENIUS

Väggvaser

med krypglasyr

Webbutik tictail.com/studiocajsacarlenius | E-post studiocajsacarlenius@gmail.com

Vill du
bli återförsäljare?
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Koncept

Nytt stuk med
Text: Emma Andersson

Med stort intresse för hållbarhet och insikt om att även
blomsterbranschen måste ta miljöfrågan på allvar säljer
systrarna Karin och Maria endast bättre begagnade krukor.
skilstuna sägs vara först i
världen med en återvinningsgalleria med butiker
som endast säljer second
hand och återbruk. Karin
Larsson fick för ett par år
sedan ett erbjudande om
att starta en blomsterbutik i Eskilstunas
största köpcentrum. Hon hade länge varit
intresserad av second hand, var en flitig
loppisbesökare och trött på konsumtionssamhällets köphets, så hon tackade nej till
erbjudandet. Redan samma kväll såg hon ett
event på Facebook om att den nya gallerian Retuna hade en möjlighet öppen för att
starta en blomsterbutik. Karin övertalade
då sin syster Maria att flytta hem från Skåne
och starta butik med henne. De tog ett möte
med gallerians ledning och strax därpå såg
Ecoflor dagens ljus.
Återbruk

Till skillnad mot en traditionell blomsterbu-

tik köper inte Karin in nya produkter som
ska säljas i butiken.
– När vi öppnade butiken hade vi ett litet
sortiment av OOhh-krukor. Men då visste
vi inte vilka otroliga mängder av krukor
vi skulle få in, berättar Karin. I dagsläget
fungerar det som så att folk lämnar in saker
de inte längre vill ha på Returen inlämnings
depå i Eskilstuna. Där görs en första sortering av sakerna, varav mycket är i oväntat
bra skick, och sedan lämnas de ut till de
olika butikerna i Retuna galleria. Kläder går
till klädbutiken, elektronik till elaffären och
så vidare. De få saker som inte går att sälja
lämnar butikerna till Retuna återvinningscentral som ligger invid gallerian. Krukor
och vaser på Ecoflor får nytt liv genom att få
en ny funktion eller snyggas bara till lite.
Miljömärkt snitt

Förutom att sälja second hand och återbruk
gör Karin och Maria en tjänst för miljön genom att sälja snitt från MPS-märkta odlare.

Efterfrågan på miljömärkta blommor har de
känt av länge från konsumenterna. Då de
inte upplever någon större skillnad i inköpspris från vanligt snitt var det ganska självklart att byta till miljömärkt. De använder
även nedbrytningsbar stickmassa och tejp
gjord på returpapper. Cellofan kommer inte
in i butiken och det papper de använder till
inslagning är oblekt papper. När blommor
vattenpackas använder tjejerna “plastpåsar”
som är nedbrytningsbara.
Förnya utan belastning

Hur fungerar det då med prissättningen på
“gamla” saker, kan man ju undra.
– Det är inte helt lätt. Men på designkrukor till exempel, kan vi ofta googla fram ett
vettigt pris. Annars tar vi vanligtvis mellan
20-40 kronor för en kruka. Vi har faktiskt
vissa kunder som köper alla sina krukor hos
oss och när de tröttnat på dem lämnar de in
dem på Returen och köper nya hos oss igen.
På så vis kan de förnya sitt hem varje säsong
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Om Karin
Namn: Karin Larsson
Utbildning: Munkeröds

gymnasieutbildning 2005
Gör: Äger och driver Ecoflor och
Decoflor med systern Maria
Bor: Eskilstuna
Ecoflor invigdes: 2017
utan att belasta miljön eller ekonomin.
Tema inspirerar

Karin berättar att det är en utmaning att
exponera alla udda krukor och vaser så att
de passar fint ihop. Det kräver att systrarna
tänker utanför ramarna när de skyltar.
– Att exponera har blivit en riktigt rolig
och kreativ utmaning, konstaterar hon
entusiastiskt. Att sortera in i färg och tema
är verkligen viktigt för att få en harmonisk
exponering som inte känns plottrig.
– Vi har börjat arbeta mycket med olika
teman, vilket blivit uppskattat av våra kunder. Vi har ofta olika
retro-teman och för ett tag sedan hade vi ett
Alice i underlandettema som blev väldigt populärt.
Man tänker mer i miljöer och försöker arrangera sakerna så att kunden kan föreställa
sig “de gamla” krukorna i sitt hem.
utmanar systerbutiken i hållbarhet

Arbetssättet och tankegångarna med Ecoflor
har även smittat av sig på Karins andra,
mer traditionella blomsterbutik, Decoflor.

Ecoflor kräver mycket tid och därför har
Karin numera begränsat öppettiderna i Decoflor till ett par dagar i veckan. Idag arbetar
Decoflor mer med bud och företagsuppdrag.
– Vi har till stor del tagit till oss sättet vi
arbetar med Ecoflor i den vanliga butiken.
Även där tänker vi nu till lite extra när vi
exponerar och jag satsar mer på kvalitet i
mina inköp. Jag köper lite dyrare krukor
och försöker lära kunderna att de är mer
tidlösa i sin design, så man tröttnar kanske
inte lika snabbt. På så vis har krukorna
längre “hållbarhet” och kunden behöver inte
köpa nytt lika ofta.

™
”Jag tror också det handlar
om att man kan bli väldigt
kreativ av att inte ha vissa
vanematerial hemma.”
Karin tycker att det egentligen inte har
varit någon större utmaning att tänka om.
Idag finns det mycket miljövänliga alternativ
att använda sig av om man bara vill.
– Jag tror också det handlar om att man
kan bli väldigt kreativ av att inte ha vissa
”vanematerial” hemma. Vill du sluta använda spoltråd köp inte hem spoltråd, du
kommer upptäcka att jutegarn går lika bra
att binda kransar med.

Bästa merförsäljningsprodukten !
Design:

Gör någon glad med
CHOKLAD
med äkta Italienska praliner

Registrera dig som återförsäljare på:

www.klarasgodapresenter.se

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.

Amanda Broms
Vad betyder ditt yrke som
florist för dig?

– Att vara florist är för mig att jag får ta
del av så många underbara människors liv
och vara där både i total lycka och i oändlig
sorg.
Att vara florist innebär att man alltid
måste vara kreativ. Hur ser du på
olika utbildningar och kurser?

– För mig är det viktigt med kvalitativa
utbildningar. Att man går på en skola med
inspirerande lärare som hjälper sina elever
att utvecklas och praktikplatser som
verkligen engagerar sig är ovärderligt.
Jag tycker även att det är väldigt viktigt för
branschen att fler tar sina yrkesbevis och
gesällbrev för att visa kunderna att vi
besitter en kompetens som vi har jobbat
hårt för.

Vad inspirerar dig?

– Jag finner mycket inspiration i naturen,
säsongernas skiftningar i färg och form.
Ge oss ditt bästa tips för att bli
peppade inför många timmars
hårt arbetande under julen i en
blomsterbutik!?

– Härlig musik, bra skor och oändligt
med glögg! Att man tar sig tid att göra
avbrott tillsammans även när det är som
mest att göra och gör något ihop. Ta en fika,
ät middag efter jobbet eller ta söndagseftermiddagen på spa ihop.
Vem vill du skicka vidare tråden till?

– Linnéa Bergqvist som driver The Wild
Rose. En glad & härlig tjej som är en stor
inspirationskälla för mig och så många
andra florister i landet.

OM Amanda
Namn: Amanda Broms
Ålder: 27
Bor: Degerfors
Arbetar: Driver Amanda’s Blommor i Karlskoga,
Grundade: Facebook-gruppen Florister i Sverige.

Föräldraledig med företag
Som egenföretagare är det viktigt att veta att ens
lön ligger till grund för hur mycket pengar en kan få
i föräldrapenning. Den som driver eller arbetar i ett
aktiebolag har rätt till SGI (sjukpenninggrundande
inkomst) från försäkringskassan utifrån uttag av lön.
Enskild firma och handelsbolagsdelägare har
under företagets första 24 månader rätt till SGI
utifrån vad en anställd person med motsvarande
arbetsuppgifter och arbetsomfattning har i lön.

Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli WWF-fadder idag! wwf.se/fadder
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Kalligrafiska
tags för bukett
och paket.
Black Rhinoceros, Swaziland. © NaturePL.com / Andy Rouse / WWF

Hjälp oss rädda
de starkaste

Efter 24 månader beräknas SGI utifrån det faktiska
överskottet i företaget.
Om ditt företag är nystartat, kanske du inte hunnit få så stora inkomster. Då kan du ha rätt till ett
så kallat uppbyggnadsskede. Vilket innebär att du
får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter,
utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Kontakta
Försäkringskassan för mer specifik information.

Se alla tags och övriga kort
på duvnasdesign.se/kort

VÄSTANVINDEN
www.vastanvinden.se
0418-752 52

Vinn en hotellövernattning!

Vi beundrar våra floristers kunskap och kreativitet
och vill gärna se mer av den. Därför ordnar vi nu en tävling
där tre lyckliga vinnare får varsin hotellövernattning.
Alla Euroflorists partners är välkomna att delta och det
handlar om att göra en kreativ skyltning, där det syns
att man är ansluten till Euroflorist.
Tävlingen pågår till den 1 december. Ta bilder av
skyltningen och maila dem till butik@euroflorist.se,
senast den 1 december. De tre butiker som vinner får
varsin hotellövernattning på valfritt Choicehotell i Norden.

Lycka till!
Frågor? Hör av dig till butik@euroflorist.se
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Stjärnor i världen

™
Stefan Van Berlo

BELGIEN
Text: Emma Andersson foto: Johan Vos

I vår nya artikelserie vänder vi blickarna ut i världen för att uppmärksamma er på några riktigt intressanta kollegor i branschen.
Första landet ut är Belgien. Förutom choklad och våfflor
hittar vi även några av Europas mest passionerade
florister i detta lilla land.

D
 Ur Stefan Van Berlos
senaste projekt ”Birthday
Calendar”, även nästkommande bild.

en ambitiöse Stefan
Van Berlo är en florist
med flera nationella och
internationella priser
bakom sig. Han började
tävla i Belgien redan
under sin skoltid och 2010 blev han belgisk
mästare i blomsterbinderi, för att sedan tävla
i Europamästerskapet 2011. Stefan arbetar
gärna i stora projekt och har hållit i kurser
i Ryssland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Nederländerna, för att bara nämna
några platser.
Stefan strävar ständigt efter att förnya
sig och nå nästa nivå i sitt skapande. Ett av
hans senaste projekt, kallat “Birthday Calendar”, släpptes i samband med hans 35:e
födelsedag. Kalendern är en hyllning till den
skörhet och passion som naturligt återfinns
hos både människokroppen och blommor.
Kraften och sårbarheten hos dessa båda
underverk speglas i projektet i form av 12

bilder, skapade i samarbete med fotografen
Johan Vos.
Med ett CV som avslöjar en stor ambition
för floristyrket är Stefan en florist att hålla
ögonen på. Hans personlighet syns i arbetet
och han strävar efter att ge vårt yrke en mer
hipp status. Stefan hoppas på att fortsätta
växa inom blomsterbranschen och att han
ska hålla sig medveten om nya trender och
tekniker. Framför allt önskar han att han får
fortsätta att göra människor glada med hjälp
av sin talang, och att han fortsätter att vara
en källa av inspiration för sina kollegor.

Om Stefan
Namn: Stefan Van Berlo
Ålder: 35 år
Yrke: Florist
Gör: Äger butiken Bloem Illusie i Belgien. Populär

föreläsare och inspiratör.
Främsta merit: Belgisk mästare 2010
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Stjärnor i världen

Andra stora
florister
i Belgien:
Chantal Post

En passionerad florist som bor i den franska
delen av Belgien, Chantal har utvecklat en
egen stil och räds inte att experimentera.
Hennes största passion ligger i att tillverka
konstruktioner och skulpturer som hon dekorerar med blommor. Sofistikerade arbeten
där varje material och blomma får utrymme
att uttrycka sig är hennes kännetecken.
Agna Maertens

Agna har en bakgrund som lärare inom
Kemi och Fysik, men sadlade om till frilansande florist. Idag driver hon sin verksamhet
L’amour des fleurs och hon har en kärlek för
att skapa romantisk verk, helst i pastellfärger. Agna utgår mycket från sin bakgrund
inom vetenskapen i sina arbeten där proportioner och geometri spelar en viktig roll.
Hon älskar detaljerade arbeten och har ett
stort tålamod att dra nytta av.
Daniel Ost

En riktig veteran i blomsterbranschen är
floristen och trädgårdsarkitekten Daniel
Ost. Genom karriären har han publicerat en
lång rad böcker om sina visningar, verk och
trädgårdsprojekt. Hans blomster- och trädgårdsdesign har frekvent synts till i tidningar
som Elle, Vogue, Architectual Digest och
Bloomberg för att bara nämna några.

Fakta om Belgien:
Antal invånare: 11 miljoner
Huvudstad: Bryssel
Nationaldag: 21 juli
Officiellt språk: Nederländska, franska, tyska
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Kvalitetsteer

Notiser

i snygga förpackningar

Tips!

Så du lyckas med julstjärnorna:

Råd och tips att ge kunden för att lyckas med julstjärnorna:
• Julstjärnor tycker inte om när det
drar kallt låt dem stå väl skyddade.
• Julstjärnan vill stå ljust och i normal rumstemperatur, gärna plus
20 grader och klarar att stå nära
värmekällor så som element.
• Ge den små regelbundna mäng-

der av ljummet vatten. Undvik
kvarstående vatten i ytterkrukan.
Häll alltid av överflödigt vatten och
låt jordytan torka ut lite mellan
vattningarna.
• Se till att julstjärnan är väl inpackad under transporten.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

@cblomstergrossisten

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

JULENS SMAKER
Årets vintersmaker hittar du på finsmakeriet.se

www.blomstergrossisten.nu
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Profilen

Ekologiskt

&närodlat
Text: Emma Andersson Foto: Mia Ankarloo

Intresset för odling bara växer och växer och fler vill odla
snittblommor. Det är en marknad som har stora möjligheter
att utvidgas, då närodlat efterfrågas mer av både
butiker och konsumenter.

F

loristen och trädgårdsmästaren Mia Ankarloo driver
sin egna odling av blommor och grönt på sin gård.
Idag består de flesta av
Mias kunder av blomsterbutiker via hennes gamla
arbetsplatser. De i sin tur hjälper till att
sprida ordet om de närodlade, obesprutade
snittblommorna till andra blomsterhandlare
som blir nyfikna på odlaren och hennes
odling. Det förs en ständig dialog med kunderna, eftersom det viktiga för både Mia och
hennes återförsäljare är att få sålt blommorna och undvika svinn.

Livspusslet

Idén föddes när hon och hennes man för tre
år sedan köpte Kammarberg gård och familjen växte. Att kombinera familjens behov
med butikstider var inte helt optimalt, och
Mia tänkte att det måste finnas ett sätt att

få gården att gå runt av sig själv. Så hon bestämde sig för att ta vara på sina kunskaper
som florist och trädgårdsmästare och satte
igång med sin odling 2015.
Klassiska sommarblommor

Det nordiska klimatet är inte optimalt för
snittblomsodling, men förvånansvärt många
blommor trivs faktiskt riktigt bra.
– Alla blommor som betecknas som
sommarblommor går väldigt bra att odla,
konstaterar Mia entusiastiskt.
Till exempel rosenskära, lejongap och
solros är klassiker som fungerar bra. I år
testade Mia Daucus carota och tagetesen
Ground control med gott resultat. Rödbladig
grönkål är också en favorit som håller länge
och kan skördas så sent som i december.
– Däremot har jag inte satsat på Dahlior.
De älskas av sniglar och måste verkligen
skyddas mot hårt regn, eftersom de så lätt
förstörs annars.
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™
”Det viktiga för mig är att
odla grödor som klarar sig
självt så mycket som möjligt,
att det ska fungera med de
förutsättningar som
finns här.”
Gårdens djur

Mia brukar säga till kunderna att
hennes blommor är “naturligt odlade”
utan skadliga bekämpningsmedel. Hon
har inte ansökt om att få sin odling
eko-certifierad dock, eftersom kraven
är extremt hårda och det är en kostsam
process som hon som liten odlare ännu
inte har råd med. Istället har hon en
dialog med sina kunder och berättar
om hur odlingen går till, framför allt att
grödorna inte besprutas.
– Istället använder jag mina egna djur
till bekämpning av olika skadedjur.
Hönorna till exempel, är jättebra som
sprätter och äter snigelägg och småsnig-

Tips till nybörjaren

För den som vill börja odla snitt för eget
bruk eller till sin butik är det smart att börja
på några säkra kort, menar Mia.
– Börja med pallkragar att odla i. Köp
riktigt bra jord, gödsla med kogödsel och
börja med tre grödor. Var verkligen noga
med jorden och ta hellre hjälp utifrån om
du är osäker på vad du har för jord. Du kan
till exempel skicka den på analys för att få
veta vilken typ det är. Så börja enkelt så att
du känner att du kan lyckas utan för mycket
arbete.
En odlares år

Mias odlarår börjar egentligen på hösten
med en utvärdering av året. Det är viktigt
att man som odlare dokumentera allt som
händer under året så man vet vad som gått
bra och vad som fungerat mindre bra.
I januari-februari köps alla nya fröer in
och vissa sorter som till exempel kronärtskocka försås på direkten.
– Jag försår alla sorter hemma i huset och
planterar sedan ut plantorna för att inte få
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Om Mia
Namn: Mia Ankarloo
Yrke: Florist och trädgårdsmästare
Bor: Fotskäl utanför Kungsbacka

något svinn på fröer. Det tar en del tid och
alla bänkar och bord i huset är belamrade
av mina små odlingar, skrattar Mia. Men
växterna blir mer motståndskraftiga och
klarar angrepp bättre än om de skulle sås på
friland.
I mars/april när plantorna blivit tillräckligt
stora flyttas de ut till Mias tunnelväxthus.
När frostnätterna börjar ta slut planteras
sort efter sort ut och vid midsommar ska allt
helst vara ute i landen. Sommaren domineras mest av vattning och lite rensning av
ogräs.
När Augusti kommer är odlingen som
allra vackrast och skörden kan påbörjas för
att oftast avslutas någon gång i oktober. Året
avslutas helst med en rensning av landen
för att sedan bädda in dem med halm inför
vintervilan.

KORT – TAGS

cardsbyjojo.se | johanna@cardsbyjojo.se |

lar. Jag städar inte heller så mycket på
odlingen för att insekter som är rovdjur
på skadeinsekter ska trivas. Mia berättar
också att hon lägger ut högar med ris
här och var för att andra djur som äter
skadedjur ska trivas.
Framtidsplaner

Mia har flera planer för framtiden och
hennes mål är att inom fem år kunna ta
ut en halvtidslön från sin verksamhet
för att dryga ut butikslönen. Snittblomsverksamheten kommer definitivt
utökas, men formen för det får utstakas
under resans gång.
– Det viktiga för mig är att odla
grödor som klarar sig självt så mycket
som möjligt, att det ska fungera med
de förutsättningar som finns här. Mia
och hennes man har hela tiden en tanke
med allt de gör på gården. Gässen har de
skaffat för att de ska äta gräs och hålla
det kort. Skulle de en dag köpa en häst,
då har den uppgiften att plöja jorden på
Kammarberg gård.

@cardsbyjojo

Allt
2
2för den
krävande
floristen
florahallen.se | florahallen@telia.com | Grundat 1905
08-556 700 20 | Trädgårdshallen Årsta
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INspiration

Granola
Perfekt till mellanmålet
Du behöver:
1 förpackning med ätbara blommor
1 paket mozzarella
50 gr räkor
100 gr rökt lax
1 påse med någon sorts krispig sallad
1/2 huvud med isbergssallad
1 liten låda med små, delade körsbärstomater
1 burk med svarta oliver
Balsamvinäger
2 matskedar med ceasardressing
Olivolja
Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader.
Bred ut havregryn, linfrön och
solrosfrön på en långpanna.
Blanda vatten, rapsolja, honung,
kanel och kardemumma och häll
det över de torra ingredienserna.
20 minuter i ugnen, rör om då och då.
Under tiden, hacka nötterna och
rosta i en stekpanna några minuter.
Strö över kanel och häll på lite
honung.
Blanda nötterna med kokos
och gojibär.
Låt allt svalna och blanda det sedan,
förvara i en tätslutande burk.
Serveras med fruktsallad och
lite yoghurt. Perfekt mellanmål!

Nötblandning:
1 dl kokosflingor
2 dl sötmandel
2 dl cashewnötter
2 dl gojibär (eller andra torkade bär)
1 msk flytande honung
Kanel

Notiser
Qwiklift Potlifter
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Ett justerbar hjälpmedel som gör
det enkelt att lyfta tunga krukor.
Qwiklift potlifter används av två
personer och genom dess utformning tillämpar den till sunda
lyfttekniker.
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Ta hand om varandra
Snart drar julen igång på allvar,
det så lätt att ta varandra för givet.
Glöm inte uppmuntra och peppa

V äl k

varandra för en positiv stämning.
Det är alltid smidigare och lättare
att jobba i en bra atmosfär.

38950

www. arnesblommor.se
info@arnesblommor.se

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

FLORIST
Mörkare tider
– boosta med D-vitamin
Nu när dagarna inte längre är lika
långa och ljusa är det viktigt att
fylla på med D-vitamin, då vitaminen bildas i huden när solen lyser
på oss. Håll dig pigg och glad

och ät mycket fet fisk som är en
rik D-vitaminkälla. Mjölkprodukter,
ägg och kött är livsmedel som
innehåller också denna viktiga
vitamin.

UTBILDNING
I NORRKÖPING SEDAN 1964

GYMNASIEUTBILDNING Hantverksprogrammet,

Går att kombinera med grundläggande högskolebehörighet

KOMVUX Grund- och påbyggnadsutbildning
Följ oss på:

mer info:

WWW.NBG.NU

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.

@blomster_pia

@floristlinnea.se

@kullafloristen

@byablomman

@pyttanspetz

@butikfloraijonkoping

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

@mstrindell

@florisspaleet

@trollduvans_blommor

@stuvstatradgard
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Frihet | Enkelhet | Lönsamhet
Tänk om du som florist fick förmedla
hela din kreativitet i varje bukett.
Så mycket kärlek som skulle bindas.
Så mycket glädje som skulle nå ut.
Välkommen till en ny värld
inom blomsterförmedling.

a

Gör din intresseanmälan
redan idag
• Vi ger dig 6 månaders
kostnadsfritt medlemsskap
• Gå in på: intresse.mazzo.se

035- 13 37 10
hello@mazzo.se
mazzo.se/intresse

