NR 12/96
Grudzień 2017
ISSN 2080-1610

BIZNES
OGRODNICZY

Podwoiliśmy
obroty
i liczymy na
więcej –
Zuzanna
Mierzejewska, Jakub
Pochyła i Marek Olech,
członkowie zarządu
firmy RAMP
strona 10

s. 16

Małe, ale prężne

s. 20

s. 68

Rośliny liściaste rosną (w siłę) Zimowa wystawa

www.biznes-ogrodniczy.pl

OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN BRANŻY OGRODNICZE J

SPIS TREŚCI

BIZNES
OGRODNICZY

26

Sukcesja niejedno ma imię

FELIETON
6

Wkraczamy w nowy sezon

WYWIAD NUMERU
10 
RAMP: podwoiliśmy obroty i liczymy na więcej

HANDEL W REGIONIE
16

Małe, ale prężne

RAPORT SPECJALNY
20

Rośliny liściaste rosną (w siłę)

TEMAT NUMERU
26

Sukcesja niejedno ma imię

POLECANE ROŚLINY
29

Polecane rośliny

ROŚLINA MIESIĄCA
30 
Jodła balsamiczna ‘Nana’ – Abies balsamea

W OBIEKTYWIE

44

Zima stulecia czy
sto dni niepewności?

30

Moskwa z potencjałem

ROZMOWA
34

Brakujące ogniwo

TRYBIKI RYNKU
36

Sprzętowy wysyp nowości

ROZMOWA
40

Wilk głodny sukcesu

TRYBIKI RYNKU – NOWOŚCI
41 Nowy sprzęt na rynku

WARTO WIEDZIEĆ
42

Ekspansja AL-KO Kober

HANDEL
44

Zima stulecia czy sto dni niepewności?

WARTO WIEDZIEĆ
46 
BIOHUMUSY BIOPON – hit sezonu w stylu eko

SEGMENT RYNKU
48

62

Lamela na nowy sezon

Nasiona na start

ROZMOWA
50

Polan gotowy na nowe wyzwania

TOP INNOWACJA LISTOPADA
52

Preparat Urynal – Zielony Dom

TOP INNOWACJA GRUDNIA
53

Nasiona Ogórka ‘Ibis’ F1

NOWOŚCI
54

Nowe produkty na rynku

PULS BRANŻY
58

Informacje w skrócie

3

4

BIZNES
OGRODNICZY

OD REDAKCJI

Wspólny biznes

OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK BRANŻOWY
DLA KADRY KIEROWNICZEJ, SKLEPÓW, CENTRÓW
I HURTOWNI OGRODNICZYCH
WYDAWCA:
Media Experts Sp. z o.o.
60-784 Poznań
ul. Grunwaldzka 43/1
Organizator konkursu

Numerem grudniowym zamykamy niezwykle intensywny,
obfitujący w wiele wydarzeń rok. „Biznes Ogrodniczy” od
samego początku wspiera wartościowe inicjatywy i kibicuje

Organizator
Forum Branży Ogrodniczej
Kongresu Dystrybucji i Handlu

firmom, których przedstawiciele mają otwarte umysły na

Członek wspierający PSCO

potrzeby branży. Przez te lata pomogliśmy rozwinąć się wielu

Dystrybucja w obiegu zamkniętym –
bezpośrednio do placówek handlowych

wydarzeniom, cały czas jednocześnie kibicujemy nowym,
ale zawsze wyłącznie w charakterze patrona medialnego.
Za nami targi Garden Contracting w Łodzi, spotkanie, które
wywołało mnóstwo kontrowersji, przez część uczestników
oceniane jako potrzebne, przez innych uznane za rozczarowanie. Czego zabrakło? Formuła małych stoisk była doskonała, czas został wybrany idealnie, miejsce fantastyczne.
Jakich zatem spotkań potrzebuje branża ogrodnicza?
Aktualnie wszyscy spotykamy się na targach zatowarowaniowych. To kolejny dyskusyjny temat, ponieważ po ciężkim
dla wszystkich sezonie nie zawsze frekwencja i zamówienia
spełniają oczekiwania wystawców. Tu nasuwa się pytanie – czy mówić prawdę,
czy przemilczeć pewne spostrzeżenia? Niewątpliwie, jakby nie oceniać wszelkich targów, ich efektywności, te spotkania pozwalają na wymianę myśli i spo-
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Oświadczenie spółki Media Experts,
wydawcy „Biznesu Ogrodniczego”
W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat działalności Wydawnictwa i jego
flagowego produktu – „Biznesu Ogrodniczego”, zajmujemy oficjalne stanowisko w tej sprawie.
Przede wszystkim wyrażamy szczere ubolewanie z powodu ataku nieuczciwych osób na naszych partnerów biznesowych – jest nam niezmiernie przykro, że próbuje się Państwa wciągnąć w wewnętrzny
konflikt w spółce Top Media & Publishing House, której działalność nie dotyczy „Biznesu Ogrodniczego”.
Wydawcą miesięcznika „Biznes Ogrodniczy” jest spółka Media Experts.
Czujemy się głęboko dotknięci tym bezpardonowym atakiem szkalującym nasze dobre imię i reputację,
którą „Biznes Ogrodniczy” budował od dekady – wspólnie z Państwem rozwijając rynek w oparciu o zaufanie i transparentność. Od wielu lat czynnie uczestniczymy w życiu branży, biorąc udział we wszystkich
najważniejszych wydarzeniach na rynku ogrodniczym, a organizowane przez spółkę Media Experts Forum
Branży Ogrodniczej jest jedną z najważniejszych na rynku platform integrujących branżę. Naszym głównym celem zawsze był rozwój rynku ogrodniczego oraz pomoc w poszerzaniu dystrybucji, zwiększaniu
sprzedaży i budowaniu pozycji marki naszych partnerów biznesowych. Udzielając wsparcia merytorycznego i dzieląc się doświadczeniem, zawsze mieliśmy na względzie przede wszystkim dobro naszych klientów
i czytelników, czego dowodem są wysokie wyniki, jakie „Biznes Ogrodniczy” odnotowuje w niezależnych
badaniach czytelnictwa oraz znajomość tytułu i szerokie dotarcie do przedstawicieli branży. Najlepszym
dowodem na to, że regularnie docieramy do branży, są słowa uznania czytelników – właścicieli i osób
zarządzających sklepami oraz centrami ogrodniczymi. Znajomość naszego miesięcznika potwierdza się
podczas cyklicznych wizyt zespołu redakcyjnego w placówkach handlowych. Próby podważania tego faktu są rażącym przykładem nieuczciwości i nierzetelności.
Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia od wieloletnich partnerów biznesowych oraz czytelników, które
otrzymaliśmy. Jesteśmy przekonani, że godne potępienia zachowania nieuczciwych osób nie osłabią wizerunku najważniejszego pisma branżowego na rynku ogrodniczym i nie zakłócą naszej owocnej współpracy.

Alicja Kulbicka

Jarosław Olewicz

Karolina Kałdońska

Prezes zarządu

Wiceprezes zarządu

Wiceprezes zarządu

Czytam
BIZNES
OGRODNICZY

„Biznes Ogrodniczy” czytam od 10 lat. W magazynie szukam informacji z branży
dotyczących aktualnej sytuacji na rynku, jak również wprowadzanych przez producentów
nowości. Zamieszczane informacje i zdjęcia z targów branżowych i wydarzeń w firmach
ogrodniczych pozwalają śledzić rozwój rynku ogrodniczego.
Coroczne spotkania na Forum Branży Ogrodniczej, w których firma Planta bierze
udział od samego początku, dają możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji
tematycznych, spotkania przedstawicieli naszej branży i wymiany poglądów.
Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego” są stałymi obserwatorami ważnych imprez
branżowych, co w dużej mierze podnosi rangę tych spotkań.
Przykładem jest chociażby obecność na Pierwszych Targach Grupy Ogrodniczej
Planta, których dodatkowo „Biznes Ogrodniczy” był partnerem medialnym.

Stanisław Wojtowicz
dyrektor ds. marketingu Planta

Polskie
Sklepy
Ogrodnicze

…
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Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Wkraczamy
w nowy sezon

B

ranża ogrodnicza może już powoli pożegnać
2017 r. Choć dla wielu właścicieli sklepów
czy centrów ogrodniczych właśnie zaczynają się przedświąteczne żniwa, to większość
producentów i dystrybutorów podsumowała
już sezon, a nawet zaprezentowała nowości na kolejny.
Dlatego to chyba jeden z najciekawszych momentów na
rynku ogrodniczym – setki kreatywnych pomysłów, które
co roku rodzą się w branży i przybierają postać innowacyjnych produktów, przechodzą teraz fazę weryfikacji,
a potencjalni dystrybutorzy dokonują wstępnej ich oceny. Prawdziwy test bojowy wiosną przed konsumenckim
jury. Choć może się wydawać, że w branży ogrodniczej
trudno już klientów zaskoczyć, to producenci – śledząc
ich zachowania, potrzeby i konsumenckie trendy – co
roku udowadniają, że jest inaczej.
Wiele tegorocznych targów zatowarowaniowych już
za nami. Dla nas, jako redakcji magazynu – który od
10 lat jest gościem wszystkich najważniejszych wydarzeń w naszej branży, nie tylko w Polsce – targi są doskonałym barometrem nastrojów przed nadchodzącym

sezonem. Choć za nami trudny rok, w którym warunki
dyktowała pogoda i w wielu kategoriach zmusiła producentów do weryfikacji ambitnych planów sprzedażowych, to wiemy przecież doskonale, że na rynek ogrodniczy trzeba patrzeć z trochę szerszej perspektywy niż
jeden czy dwa sezony.
Dlatego z przyjemnością obserwujemy, jak wiele dobrej energii, zapału, motywacji i wiary w sukces pokazują przedstawiciele branży. W pełni zgadzam się
z Zuzanną Mierzejewską, która w wywiadzie numeru
„Biznesu Ogrodniczego” mówi: „Najbardziej w branży
ogrodniczej podoba mi się to, że angażuje ludzi z pasją.
To biznes, na którym nie tylko się zarabia, ale staje się
on także naszym hobby, częścią naszego życia. To z kolei
sprawia, że w tej branży spotykamy ludzi szczęśliwych
i życzliwych.” To zawsze była jej wielka siła.
Nie możemy jednak zapominać, że zmiany, choć czasami trudne, są konieczne i napędzają rozwój. W ten sposób trzeba też spojrzeć na nadchodzący sezon – z dużą
dozą autentycznego optymizmu i wiary, że większość
ograniczeń istnieje tylko w naszej głowie. 
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RAMP: podwoiliśmy
obroty i liczymy
na więcej
Zarządzanie rodzinnym przedsiębiorstwem to motywacja
sama w sobie. Nasi rodzice rozwinęli firmę i wprowadzili
ją na pewien poziom, a my nie możemy zmarnować
tego potencjału. Produkty marki RAMP są dobrej jakości,
wykonane z tworzyw gwarantujących ich wytrzymałość
i funkcjonalność. Klient w Polsce – po latach preferowania
produktów importowanych z Azji – ostatecznie to
docenił, podobnie jak nasi kontrahenci z innych krajów
europejskich, których co roku przybywa – mówi Zuzanna
Mierzejewska, wiceprezes zarządu firmy RAMP
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Gdyby miała Pani wskazać jedną rzecz, którą najbardziej lubi
Pani w branży ogrodniczej, to
co by to było?

Najbardziej w branży ogrodniczej podoba mi się to, że angażuje
ludzi z pasją. Nie wyobrażam sobie,
aby ktoś – prowadząc na przykład
centrum ogrodnicze – nie kochał
roślin czy ogrodu. Można więc
powiedzieć, że jest to biznes, na
którym nie tylko się zarabia, ale
staje się on także naszym hobby,
częścią naszego życia. To z kolei
sprawia, że w tej branży spotykamy ludzi szczęśliwych i życzliwych. Wszelkie imprezy targowe

czy takie wydarzenia, jak Forum
Branży Ogrodniczej, to wyjątkowe
spotkania z ludźmi, którzy wzajemnie się szanują, a często także
wspierają. Tego nie ma np. w branży
AGD, w której również działamy.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
to kategoria, która wymaga dużego doświadczenia i know-how,
ale też ma ona ciągle konkurencję w postaci produktów importowanych z Dalekiego Wschodu.
Jaka jest aktualna sytuacja na
rynku i czy konsumenci w swoich wyborach przestali już definitywnie kierować się tylko ceną?

Obecnie klient/kontrahent bardziej kieruje się
„wygodą” w zamawianiu towarów niż ich ceną.
Oczywiście wpływają na to również preferencje
klientów ostatecznych, którzy przestali stawiać
cenę na pierwszym miejscu
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Wymagania użytkowników weszły na wyższy poziom
– ogród ma się podlewać sam, a woda ma trafiać do
korzenia i nie ulegać zmarnowaniu przez nadmierne
parowanie. Te oczekiwania spełniają zautomatyzowane
systemy podziemne, które moim zdaniem w najbliższych
latach staną się prawdziwym hitem sprzedażowym

spełniającym wysokie wymagania
jakościowe, utrzymującym wysokie
standardy pracy i etyki, a cenowo
nasza oferta niewiele już odbiega
od produktów z Państwa Środka,
gdzie coraz szybciej rosną płace
i koszty produkcji. Dodatkowym
atutem produkcji w Polsce dla klienta z Europy jest też możliwość dopasowania wielkości produkcji do
popytu uzależnionego np. od pogody, bez konieczności zamawiania wielkich ilości na magazyn.
Przy tak kapryśnej aurze, z jaką
ostatnio mieliśmy do czynienia
w sezonie wiosennym czy letnim,
to istotny element wpływający na
decyzje zakupowe naszych kontrahentów. Można więc śmiało
postawić tezę, że obecnie klient/
kontrahent bardziej kieruje się
„wygodą” w zamawianiu towarów
niż ich ceną. Oczywiście wpływają
na to również preferencje klientów
ostatecznych, którzy przestali stawiać cenę na pierwszym miejscu.
Jakie trendy handlowe można
zaobserwować na rynku produktów do nawadniania? Czy
w związku z poszukiwaniem rozwiązań minimalizujących nakłady pracy wzrasta popyt na
systemy podziemne?

To prawda. Bywały lata, w których trudno było mierzyć się z dystrybutorami produktów z Azji. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa
tworzyw sztucznych są stosunkowo
drogie, a to jeszcze nie wszystko,
bo do kosztów producenta należy
doliczyć również narzędzia, czyli
formy, dzięki którym powstają detale/elementy – ich cena często jest
porównywalna z kosztem zakupu
maszyn. Znacznie łatwiej jest więc
zaimportować gotowy produkt,
niż zainwestować w halę produkcyjną. My postanowiliśmy jednak

rozwijać rodzimą produkcję, pomimo głosów, które często można
było usłyszeć na rynku – że to się
nie opłaca lub że nasze produkty
są zbyt drogie w porównaniu z importem. Przetrwaliśmy ten okres,
ponieważ produkty marki RAMP są
dobrej jakości, wykonane z tworzyw
gwarantujących ich wytrzymałość
i funkcjonalność. Klient w Polsce
ostatecznie to docenił, docenili to
również nasi kontrahenci z innych
krajów europejskich. Dziś dla dużego klienta z Niemiec czy Holandii
jesteśmy wiarygodnym dostawcą,

W ostatnich latach faktycznie
zaobserwowaliśmy rozwój sprzedaży podziemnych systemów podlewania – częściowo lub zupełnie
zautomatyzowanych. To kolejny
naturalny krok w tej dziedzinie.
Kiedyś podlewaliśmy wiadrem,
a potem były parciane węże – u nas
z języka niemieckiego nazywane szlauchem – łączone kawałkiem rurki przez zacisk z drutu
lub blaszki. Do tego typu węża
wprowadziliśmy nasze pierwsze
łączniki z obejmami metalowymi, a następnie nastała era węży

WYWIAD NUMERU

Od 4 lat nasza spółka
odnotowuje dynamiczny
rozwój zarówno w branży
ogrodniczej, w której
podwoiliśmy obroty, jak
i w innych dziedzinach
przemysłu – mam tu na
myśli głównie branżę
AGD, ale nie tylko.
Wyspecjalizowaliśmy się
w produkcji z trudnych
tworzyw technicznych
spełniających np. wymogi
niepalności

z polichlorku – wtedy udoskonaliliśmy nasze złączki, wyposażając
je w część z nakrętką (przyłącze),
co dawało możliwość podłączenia
węża do kranu oraz część z gwintem, co jako dwuzłączka w łatwy
sposób łączyło dwa węże ze sobą.
Na początku lat 90. rozpoczęliśmy
z kolei produkcję złączek – wówczas nazywanych automatycznymi,
a dziś szybkozłączami – przeszły
one kilka unowocześnień, natomiast samo podlewanie doczekało
się całej gamy zraszaczy i pistoletów/końcówek zraszających, przez
co stało się znacznie prostsze. Dziś
jednak wymagania użytkowników
znów weszły na wyższy poziom –
ogród ma się podlewać sam, a woda
ma trafiać do korzenia i nie ulegać
zmarnowaniu przez nadmierne
parowanie. Te oczekiwania spełniają zautomatyzowane systemy
podziemne, które moim zdaniem
w najbliższych latach staną się
prawdziwym hitem sprzedażowym. Drugą tendencją w rozwoju
asortymentu do nawadniania będą

moim zdaniem systemy balkonowe i tarasowe – mikropodlewanie
kropelkowe – tu jedynym problemem jest źródło wody, zwłaszcza
w przypadku balkonów w budownictwie wielorodzinnym. Osobiście
znam jednak osoby, które zrobiły

sobie taką instalację – wyprowadzając niewielki kran na zewnątrz
– i z powodzeniem korzystają z takiego systemu podlewania.
Oferta firmy RAMP to nie tylko produkty do nawadniania
i narzędzia ogrodnicze, ale też
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z trudnych tworzyw technicznych
spełniających np. wymogi niepalności. Detale zlecane nam do produkcji przez naszych kooperantów
cechują też często wysokie wymagania estetyczne/wizualne, dlatego
doposażyliśmy zakład w różnego
rodzaju urządzenia pomiarowe,

sprzęt do sprzątania czy koszyk
na owoce ze Świadectwem Ja-

ze średniej półki cenowej – to miejsce zamierzamy zagospodarować.

kości Zdrowotnej, który był hitem
sprzedażowym dwa lata temu.

Ostanie lata w firmie RAMP upły-

Czy rozwój oferty w przyszłości

nęły pod znakiem inwestycji

obejmie także inne kategorie

w park maszynowy oraz hale

produktowe?

produkcyjne i magazynowe.

Tak, będziemy rozwijać tę kategorię. W Polsce wciąż jest duże
zapotrzebowanie na dobry sprzęt
do sprzątania – tu widzę na razie
sytuację podobną do tej z ubiegłych
lat w branży ogrodniczej – a więc,
niestety, zalanie sklepów i marketów DIY tanimi mopami i wiadrami
z Dalekiego Wschodu. W tej branży
ciągle jeszcze cena odgrywa najważniejszą rolę. Mamy co prawda paru
graczy z drogim, dobrym sprzętem,
ale na rynku brakuje asortymentu

W jaki sposób te inwestycje
zwiększyły możliwości firmy?
Czy plany rozwoju obejmują
coraz większą aktywność poza
branżą ogrodniczą?

Od 4 lat nasza spółka odnotowuje dynamiczny rozwój zarówno w branży ogrodniczej,
w której podwoiliśmy obroty, jak
i w innych dziedzinach przemysłu – mam tu na myśli głównie
branżę AGD, ale nie tylko. Wyspecjalizowaliśmy się w produkcji

Zarządzanie firmą rodzinną, jaką jest RAMP, to już
motywacja sama w sobie. Wiemy, jak wiele wysiłku
kosztowało utrzymanie spółki, jak ciężko czasem
bywało. Nasi rodzice rozwinęli firmę i wprowadzili
ją na pewien poziom, my teraz nie możemy tego
zmarnować
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co zapewnia nam w takich „tematach” przewagę konkurencyjną. Dość mocno rozwijamy również narzędziownię – dziś to osobne
przedsiębiorstwo wykonujące formy także
na zlecenia zewnętrzne.
W jakich krajach poza Polską można obecnie kupić produkty marki RAMP i jakie są
plany rozwoju dystrybucji za granicą?

Na rozwój eksportu na pewno wpłynęła nasza obecność jako wystawcy na targach ogrodniczych spoga+gafa w Niemczech, ale również
na Gardenii w Poznaniu. Dzięki temu nasze produkty można kupić w sklepach w Niemczech,
Czechach, na Słowacji i Węgrzech, a także na Litwie, w Estonii, Rosji czy na Białorusi. Miło nam
też było zobaczyć, jak grabiami marki RAMP –
MasterGarden – sprzątane są parki w Kolonii.
Firma RAMP była jednym z organizatorów
Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych. Czy
uwagi i spostrzeżenia konsumentów wpływają na działania firmy w skali makro?

To bardzo ważne wydarzenie w branży
ogrodniczej. Budowanie pozytywnej świadomości marki odgrywa długofalowo bardzo

istotną rolę w marketingowych działaniach
spółki. Natomiast – dzięki bezpośrednim rozmowom z użytkownikami naszych narzędzi
czy złączek – wiemy, co poprawić lub na co
zwracają uwagę konsumenci. Mogę tu powiedzieć, że mamy do czynienia z prosumentem,
o którym na przedostatnim Forum Branży
Ogrodniczej mówił Jarosław Olewicz. Dzięki tym opiniom mamy większą wiedzę na temat potencjalnych kierunków rozwoju firmy.
Gdzie i w jaki sposób szuka Pani motywacji
i dystansu do pracy? Jakie są Pani ulubione sposoby na spędzanie wolnego czasu?

Zarządzanie firmą rodzinną, jaką jest
RAMP, to już motywacja sama w sobie. Wiemy, jak wiele wysiłku kosztowało utrzymanie
spółki, jak ciężko czasem bywało. Nasi rodzice rozwinęli firmę i wprowadzili ją na pewien
poziom, my teraz nie możemy tego zmarnować. Bardzo ważne jest dla nas także to, że
rodzice są z nas dumni, że cenią i respektują
nasze decyzje biznesowe. Dla mnie to najważniejsza motywacja. Jest nią także to, że
w przyszłości spółkę być może przejmą nasze
dzieci – też chcemy, aby były z nas dumne. 

HANDEL W REGIONIE

Małe,
ale prężne
Małe sklepy są siłą branży ogrodniczej, co widać np. w Grójcu, w którym
są ogromne tradycje sadownicze. W tym niewielkim miasteczku działa
kilka dobrze prosperujących placówek

aport

G

rójec liczy zaledwie
20 tys. mieszkańców
i ma kilka dobrze prosperujących sklepów ogrodniczych, oddalonych od siebie o około 1 km. Od 3 lat
znajduje się tu też sklep
Br icom a rc hé. To re jon
o ogromnych tradycjach sadowniczych. Dla klientów ważne jest profesjonalne doradztwo
i dobra oferta. Do Grójca przyjeżdżają przedstawiciele hurtowni:
Wialan, Agrosimex. Chemirol,
Florada czy Procam.

c
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j
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G
powierzchni,
ale działa bardzo
prężnie i ma dobrą renomę. – Nie ma co ukrywać, że
tegoroczny sezon nie należał do
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SKLEP Z TRADYCJĄ
Agromal to sklep z najdłuższą
tradycją w Grójcu. Prowadzi go Alina Czekajewska. Sklep nie ma dużej

Agromal to sklep
z najdłuższą tradycją
w Grójcu. Prowadzi go
Alina Czekajewska. Sklep
nie ma dużej powierzchni,
ale działa bardzo prężnie
i ma dobrą renomę

nu
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Alina Czekajewska, właścicielka sklepu Agromal

udanych. Było bardzo
ciężko. Pogoda wiosną
nie sprzyjała zakupom,
a jesień też nie pozwoli nam
osiągnąć zadowalających wyników
– mówi Alina Czekajewska. Sklep

REKLAMA 

Seasonal Decoration at its best
26 – 30. 01. 2018

Zainspiruj swoich klientów
najnowszymi trendami

MERRY BUSINESS!
Sklep Agromal

jest znany ze sprzedaży dobrej jakości
nasion. – Oferuję nasiona
sprawdzonych marek, które
kiełkują i dzięki temu zadowoleni klienci zawsze wracają. Kupują najczęściej nasiona warzyw,
prym wiodą ogórki i pomidory,
ale w ostatnim sezonie modne
były nasiona kapusty pekińskiej
– dodaje. Klienci sklepu Agromal
zwracają uwagę na ceny, ale nie
one decydują o zakupie, a raczej
rozpoznawalność marki i jakość
produktów.

„MYDŁO I POWIDŁO”
Sklepem o największej powierzchni w Grójcu, liczącej
aż 250 m², jest firmowa placówka Agrosimex, która działa na lokalnym rynku już od
15 lat. Sklep jest kompleksowo zaopatrzony, klienci kupią
w nim poza produktami ściśle ogrodniczymi, jak nawozy, środki ochrony roślin czy
podłoża, także znicze czy kalosze. – W sklepie ogrodniczym
musi być „mydło i powidło”,
asortyment dostosowujemy

Tylko na Christmasworld
poznasz najważniejszych
producentów dekoracji świątecznych
i okolicznościowych oraz kompozycji
florystycznych i dekoracji ogrodowych
christmasworld.messefrankfurt.com

info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200
Łukasz Górecki, sprzedawca w sklepie Agrosimex i Agnieszka
Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodnczego”
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Sklepem o największej powierzchni w Grójcu, liczącej aż 250 m², jest firmowa
placówka Agrosimex

do potrzeb klientów. W pobliżu sklepu jest cmentarz, dlatego sprzedajemy także znicze,
które doskonale uzupełniają
ofertę, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym – mówi Bożena Tkaczyk, kierownik sklepu
Agrosimex. Placówka jest podzielona na dwie części. Jedna
jest typowo sadownicza, w której
znajdują się większe opakowania, a druga przeznaczona dla
działkowicza-hobbysty. – Sezon w tym roku był dość trudny,

Sklep ogrodniczy Adama Jaworskiego
działa już 3 lata

pogoda nie sprzyjała zakupom,
zwłaszcza ostrożni byli sadownicy – dodaje Bożena Tkaczyk.

DOSTOSOWANA OFERTA
Już 3 lata w Grójcu funkcjonuje
sklep ogrodniczy Adama Jaworskiego. Placówka ma bardzo zróżnicowany asortyment i jest dobrze
zaopatrzona. Właściciel prowadzi
jeszcze 2 inne sklepy ogrodnicze,
jeden w miejscowości Rożce, a drugi w Brankowie. – Biznes bardzo
dobrze się rozwija. Najważniejsze

Sklep Agrosimex jest kompleksowo zaopatrzony,
klienci kupią w nim także kalosze i znicze

dla prosperowania sklepu są kompleksowa oferta dostosowana do
danego miejsca i potrzeb klientów oraz fachowe doradztwo. Jeśli nie mamy w ofercie jakiegoś
produktu, który jest poszukiwany przez klientów, zamawiamy
go – opowiada Adam Jaworski.
W planach właściciel ma wprowadzenie kart lojalnościowych.
Placówka zajmuje powierzchnię
około 70 m². W sklepie sprzedaje się dużo środków ochrony roślin, aktualnie klienci poszukują

Adam Jawroski, właściciel sklepu ogrodniczego w Grójcu

produktów na gryzonie. – W tym
roku dużym zainteresowaniem
cieszyły się regulatory wzrostu –
dodaje Adam Jaworski.

NADĄŻANIE
ZA ZMIANAMI
Centrum Ogrodnicze EUROFLORA prowadzi od 15 lat Jan
Janowski.Pomaga mu żona Zofia,
która uczyła przedmiotów zawodowych w szkołach ogrodniczych
w Nowej Wsi koło Warki i Tarczynie. Placówka wyróżnia się szeroką
ofertą roślin ozdobnych i innych
artykułów ogrodniczych.
– Szukamy ciekawych gatunków roślin. W tym sezonie klienci
pytali m.in. o hortensję bukietową ‘Bobo’ i hortensję dębolistną
‘Ruby Slippers’. Często zmieniamy asortyment. W sezonie rośliny dowożę do sklepu codziennie.
Dzięki takiej strategii możemy
wprowadzać nowości – opowiada Jan Janowski. Zdaniem właścicieli w funkcjonowaniu sklepu

Jan Janowski i Maryla Brzemińska

Maryla Brzemińska, sprzedawca w sklepie Euroflora, Zofia i Jan Janowscy, właściciele sklepu

bardzo ważne jest doradztwo i poświęcanie czasu klientom, którzy
chętnie rozmawiają, zadają dużo
pytań oraz dzielą się doświadczeniami. Firma współpracuje ze
szkołą ogrodniczą w Nowej Wsi,
której uczniowie odbywają w niej
praktyki zawodowe. – Ten sezon
był słaby z uwagi na niekorzystną
pogodę wiosną, a jesień też nie należy do udanych – mówi Zofia Janowska. Aktualnie wprowadzono
karty upominkowe. Klienci mogą
wybrać dowolną, odpowiadającą
ich potrzebom kwotę. – Jest to
dobre rozwiązanie, które ułatwi
klientom wybór prezentu. Karty upominkowe są powszechnie
stosowane w różnych sklepach ,
dlatego warto nadążać za zmianami – dodaje Zofia Janowska. 
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Rośliny
liściaste

rosną (w siłę)

23	
W poszukiwaniu
nowości i odmiany
24	
Hortensje
i magnolie na topie

Od wielu lat rośliny liściaste – dzięki
ogromnej różnorodności odmian, ale też
staraniom szkółkarzy i właścicieli centrów
ogrodniczych – zyskują na znaczeniu.
Zwłaszcza gatunki kwitnące przyciągają
uwagę konsumentów, ale w doborze
oferty nie można popadać w rutynę,
bo wprowadzenie do oferty roślinnych
ciekawostek to najlepszy sposób, aby
wyróżnić się na rynku
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI
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Spis treści:
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J

ak na przestrzeni ostatnich
kilku sezonów zmieniały
się preferencje konsumentów dotyczące poszukiwanych na
rynku roślin? – Rośliny liściaste
to tak różnorodna i bogata grupa
roślin, że trudno jednoznacznie
wytypować najlepiej sprzedające
się gatunki czy odmiany. Na pewno jednak ogromną popularnością cieszą się rośliny kwitnące,
na początku wiosny na przykład
zimozielone azalie japońskie,

rododendrony czy pigwowce
w różnych kolorach. Kiedyś bardzo popularne były także forsycje, obecnie spotykane raczej
na osiedlach, chyba że mówimy
o formach szczepionych, jednak
my ciągle gorąco polecamy je naszym klientom i często wykorzystujemy te krzewy w aranżacjach
ogrodów, które wykonujemy. Od
kilku lat bardzo dobrze sprzedają się także magnolie. Klienci poszukują w centrach ogrodniczych

Od kilku lat bardzo dobrze sprzedają się także
magnolie. Klienci poszukują w centrach ogrodniczych
wyszukanych odmian o różnych barwach kwiatów,
nawet czarnych, popularne są magnolie żółte –
mówi Mariusz Lewandowski, właściciel
Centrum Ogrodniczego Iglak

wyszukanych odmian o różnych
barwach kwiatów, nawet czarnych, popularne są magnolie żółte – mówi Mariusz Lewandowski,
właściciel Centrum Ogrodniczego Iglak. – Dobrze sprzedają się
także pierisy, skimie, naszym
klientom polecam także ostrokrzewy, które – jeśli zostały posadzone nie na otwartej przestrzeni – przetrwają zimę oraz
kaliny – wcześnie kwitną i wyglądają bardzo atrakcyjnie. Bardzo dobrze sprzedają się także
różne odmiany trzmieliny – płożące czy pnące, które mają bardzo charakterystyczne żywe kolory. Popularne są także odmiany
dwubarwne – dodaje. 
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W poszukiwaniu
nowości i odmiany
Sukces w sprzedaży roślin liściastych gwarantują wprowadzanie
nowości i systematyczne poszerzanie oferty

J

akie tendencje handlowe
można zaobserwować na
rynku w sprzedaży roślin
liściastych? Utrzymującym się od
kilku lat trendem jest poszukiwanie nowości roślinnych. – Najważniejsze w sprzedaży roślin liściastych jest poszerzanie i urozmaicanie oferty. My wprowadzamy
co roku kilka ciekawych odmian,
aby zaskoczyć klientów, np. odmianę forsycji o białych kwiatach, bo

monotonia jest największym wrogiem sprzedaży – mówi Mariusz
Lewandowski. – Co roku sprzedajemy coraz więcej roślin liściastych
kosztem iglastych i zachęcamy
klientów do urozmaicania ogrodowych aranżacji. Nawet ogród
o niewielkiej powierzchni nie musi przypominać „wybiegu” otoczonego tujami. Warto wprowadzać na
przykład drzewa o kulistej koronie,
którą można przycinać – doskonale
wyglądają m.in. brzozy uformowane w ten sposób – dodaje. 

Utrzymującym się od kilku lat
trendem jest poszukiwanie
nowości roślinnych
REKLAMA 
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i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
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Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

jakoÊç WE

JAKOŚĆ KONTROLOWANA
Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

12/61/6105

www.nasiona.pl
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
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DOSTARCZA ANTYNOWOTWOROWYCH INDOLI,
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– Staramy się oferować do sprzedaży rośliny liściaste dobrze przyjmowane na rynku, są to głównie
magnolie, rododendrony, azalie
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W minionym sezonie niezmiennie bardzo dużą
popularnością cieszyły się hortensje. Konsumenci mają
już dużą wiedzę o tych roślinach i szukają na rynku swoich
ulubionych odmian, np. 'Pinky Winky' czy 'Polar Bear' – mówi
Jakub Kurowski, współwłaściciel Szkółek Kurowscy

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza,
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się
nowotworu. Sulforafan może uchronić przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotowany. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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W zgodzie z naturą
DODATKI TEMATYCZNE BIZNES pół strony poziom 207 x 134 mm

akie gatunki i odmiany
z oferty roślin liściastych
polskich szkółek cieszą
się największą popularnością? –
W minionym sezonie niezmiennie
bardzo dużą popularnością cieszyły się hortensje. Konsumenci
mają już dużą wiedzę o tych roślinach i szukają na rynku swoich ulubionych odmian, np. 'Pinky Winky' czy 'Polar Bear' – mówi
Jakub Kurowski, współwłaściciel
Szkółek Kurowscy.

Magnolia 'Blue Opal'

Zdecydowanie w ostatnich latach hitami w sprzedaży są
hortensje i magnolie

Hortensje i magnolie
na topie
RAPORT SPECJALNY
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REKLAMA 

Fot. A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie

japońskie i wielkokwiatowe, lilaki i kiścień. Szczególnym jednak zainteresowaniem cieszą
się magnolie – dodaje Agnieszka Pelczar-Kałuzińska, właścicielka Szkółki A&M Kałuzińscy
Szkółka Polskie Korzenie. – Dawniej produkowaliśmy berberysy,
bukszpany, ostrokrzewy, pięciorniki, tawuły, krzewuszki,
kaliny, jednak zapotrzebowanie
rynku na te rośliny – według
naszej opinii – spadło, więc powoli wycofaliśmy się z produkcji
i podążyliśmy w kierunku modnych magnolii, rododendronów
i klonów palmowych – dodaje.
Jakie nowości warto wprowadzić do oferty, aby urozmaicić
gamę roślin w centrum ogrodniczym? – Zdecydowanie polecałabym szczepione magnolie.
Na polskim rynku od lat istnieje magnolia z siewu i magnolia

rozmnażana poprzez sadzonkowanie. Stosunkowo niewiele
szkółek szczepi magnolie. Poprzez szczepienie można zazwyczaj rozmnożyć odmiany, które
ciężko jest rozmnożyć poprzez
sadzonki. Różnorodność kolorów
i kształtów kwiatów magnolii
rozmnażanych poprzez szczepienie jest ogromna – mówi
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska.
– Centra ogrodnicze mogą urozmaicić swoją ofertę już nie tylko o białe i różowe magnolie,
ale również o niebiesko-żółtą
odmianę 'Blue Opal', zielono-różową odmianę 'Woodsman',
biało-czerwoną odmianę 'Sunrise', żółto-różową odmianę
'Sunsation', ciemnofioletową
odmianę 'Black Beauty' czy odmianę 'Satisfaction', charakteryzującą się niesamowitą liczbą
pąków kwiatowych – dodaje. 
Fot. A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie

Magnolia 'Sunsation'
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Od lewej: Joanna Legutko, członek zarządu W. Legutko, Paulina Prymas, Jakub Prymas, Jarosław Prymas, prezes Agrecol, Adrian Prymas,
dyrektor marketingu, Arkadiusz Bałdyga, prezes firmy Lamela, Zuzanna Mierzejewska, wiceprezes zarządu firmy Ramp i Michał Wojewoda,
dyrektor operacyjny Instytutu Biznesu Rodzinnego

Sukcesja

niejedno ma imię
Rodzinna sukcesja w branży ogrodniczej – panel dyskusyjny z udziałem
Michała Wojewody, dyrektora operacyjnego Instytutu Biznesu Rodzinnego
był jednym z najciekawszych punktów programu VII Forum Branży
Ogrodniczej. O swoich doświadczeniach w przekazywaniu władzy
i odpowiedzialności za zarządzanie firmą kolejnemu pokoleniu opowiadali
przedstawiciele firm Agrecol, Lamela, Ramp i W. Legutko

P

o krótkim wprowadzaniu
Michała Wojewody, który
przypomniał najważniejsze aspekty procesu sukcesji, głos
zabrali właściciele firmy Agrecol,

Zuzanna Mierzejewska

najliczniej reprezentowanej na
tym panelu dyskusyjnym – obok
prezesa firmy swoimi doświadczeniami dzielili się także: Paulina Prymas, która zajmuje się

handlem zagranicznym, Adrian
Prymas, dyrektor marketingu
oraz Jakub Prymas, uczeń liceum
ogólnokształcącego. – Sukcesja
wymaga połączenia dwóch światów – bezwzględnego świata biznesu i świata rodzinnego, pełnego emocji. Nasz dom znajduje się
obok firmy, więc dzieci są obecne
w naszym biznesie niemal od urodzenia. Uczą się, jak działa firma
dzień po dniu, krok po kroku, a tysiące godzin spędzonych na rozmowach o biznesie to najlepsze
przygotowanie do sukcesji – mówił Jarosław Prymas, prezes firmy Agrecol. W jaki sposób kolejne pokolenia angażuje się w działania firmy? – Zaczynałem jako
przedstawiciel handlowy, później
zarządzałem grupą handlowców,

Od lewej: Paulina Prymas, Jakub Prymas, Jarosław Prymas i Adrian Prymas
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następnie zajmowałem się marketingiem, awansując na kierownika tego działu. Dzięki bezcennej
pomocy ojca i pracowników firmy,
którzy chcą się dzielić swoją wiedzą mogę się rozwijać, a to, co robię, jest dla mnie bardziej frajdą
niż pracą – mówił Adrian Prymas.
Czy trudno jest z pozycji syna/córki właściciela firmy przejść do roli
osoby zarządzającej? – Pracownikom, którzy znają nas od dziecka
na pewno trudno jest się „przestawić”, ale mamy z ich strony pełną
aprobatę – mówiła Paulina Prymas. Swoją przyszłość w Grupie
Agrecol widzi także Jakub Prymas. – Myślę o studiowaniu ekonomii, a w przyszłości właśnie tym
chciałbym się zajmować w firmie.
Natchnęła mnie babcia, która zawsze dbała o finanse – mówił Jakub Prymas.

JESTEŚMY DUMNI
Z NASZYCH FIRM
Jak wyglądała sukcesja w innych
firmach z branży ogrodniczej i czy
można ją uznać za zakończoną? –
Proces sukcesji w naszej firmie trwa,
przez kilka lat byłem członkiem zarządu, a funkcję prezesa sprawuję
od prawie 2 lat. W praktyce niewiele
się jednak zmieniło – zarządzamy

wspólnie, a strategiczne decyzje
podejmujemy razem – tata skupia się na kwestiach technicznych
i produkcji, ja na finansach i sprzedaży – mówił Arkadiusz Bałdyga,
prezes firmy Lamela. – Początkowo miałem duże wątpliwości co
do przejęcia firmy – za duża skala
działalności, za dużo problemów –
ale dojrzałem do tej decyzji, a sukcesję w naszej firmie, choć nie została przeprowadzona książkowo,
uważam za udaną – dodaje. Proces
sukcesji wciąż trwa także w firmie
W. Legutko, a wiedza, doświadczenie i niewyczerpane pokłady
energii Wiesława Legutko, założyciela firmy, są inspiracją dla kolejnych pokoleń. – W naszej firmie
sukcesja trwa już 4 rok. To żmudny, skomplikowany proces, a najtrudniejszym jego elementem jest
przekazanie odpowiedzialności. To
jednak wielkie szczęście, że kolejne
pokolenia angażują się w zarządzanie firmą. Dlatego podkreślamy rodzinny charakter przedsiębiorstwa
W. Legutko, jesteśmy przekonani,
że jest się czym chwalić, że to wartość dodana ważna dla naszych
partnerów biznesowych – mówiła
Joanna Legutko, członek zarządu
w firmie W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne.

Od lewej: Arkadiusz Bałdyga, Michał Wojewoda i Zuzanna Mierzejewska

DOROBEK ŻYCIA
Wszystkich aspektów skomplikowanego procesu sukcesji
nie sposób poruszyć na jednym
panelu dyskusyjnym, ale Zuzanna Mierzejewska, wiceprezes
zarządu firmy Ramp, zwróciła
uwagę na jeden, bardzo istotny
czynnik – odpowiedzialność.
– Przy podejmowaniu trudnych
decyzji zawsze towarzyszy nam
z bratem myśl, by nie zniszczyć
tego, co ojciec budował przez 30
lat. Kierowanie rodzinną firmą
to ogromna odpowiedzialność,
inaczej ryzykuje się własnym majątkiem, a inaczej dorobkiem całego życia bliskiej osoby – mówiła.
– Sukcesja wiąże się z ogromną
skalą wyzwań, także w wymiarze prawnym. Rodzice obdarzyli nas zaufaniem przekazując
nam władzę nad firmą, dlatego
chcielibyśmy, aby nasze dzieci
również zapracowały na to zaufanie, zanim przekażemy im
stery – dodawała.
– Ile firm rodzinnych, tyle różnych modeli sukcesji. To trudny,
czasochłonny i wieloaspektowy
proces, jestem przekonany, że
państwa historie będą inspiracją dla całej branży – podsumował panel Michał Wojewoda. 

Joanna Legutko
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POLECANE ROŚLINY

AZALIA ‘ANNEKE’ AZALEA
(MIESZANIEC KNAP HILL
– EXBURY)
Młode rośliny mają pokrój luźny, potem roślina ładnie się
zagęszcza. Krzewy dorastają do 1,5 m wysokości i szerokości
1,7 m. Kwitnie obficie pod koniec maja i na początku czerwca.
Kwiaty jednolite, żółte z charakterystyczną plamką na
górnym płatku, duże – średnica 6-8 cm, zebrane w efektowne
kwiatostany. Liście jasnozielone, jesienią pięknie przebarwiają
się na kolor żółty. Polecana do nasadzeń w ogrodach i na
wrzosowiskach. Odmiana całkowicie mrozoodporna.

MALUS PERPETU (EVERESTE)
Niewielkie drzewo o stożkowej, zaokrąglonej koronie.
Dorasta do 3-5 m wys. Liście zielone, kwiaty w pąkach
różowe, po rozwinięciu białe. Kwitnie bardzo obficie w maju.
Owoce niezbyt duże, kuliste, żółte z pomarańczo-czerwonymi
prążkami. Cierpkie w smaku, ale chętnie zjadane przez ptaki.
Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Ma niewielkie
wymagania glebowe i wilgotnościowe. Odmiana niepodatna
na parcha i mącznika oraz w pełni mrozoodporna. Polecana
do ogrodów przydomowych, nasadzeń miejskich.

Gospodarstwo Ogrodnicze
Kusibab-Wyka
Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów
Ozdobnych – Joanna Widaj
ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław, Piaseczno

www.acrocona.pl

POWOJNIK 'VILLE DE LYON' /
CLEMATIS 'VILLE DE LYON'
Jedna z najbardziej interesujących odmian, należących do
dekoracyjnej linii roślin Deko Patio. Bardzo ozdobne pnącze
o dekoracyjnych różowych kwiatach. Roślina dorasta do
wysokości 3-4 m, jest to odmiana bardzo obficie kwitnąca. Nadaje
się do uprawy w pojemniku na balkonie czy tarasie, jak również
do obsadzania pergoli czy ogrodzeń. Roślina poprowadzona
jest przy efektownej drabince, ponadto posiada przyciągającą
uwagę osłonkę pasującą na każdą okazję.

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH ‘CLEMATISY’
M.K.J. WĘDROWSCY
ul. Sportowa 1a, 83-211 Kolincz

www.sklep.clematisy.pl

DIERVILLA SPLENDENS
‘DIVA’ PBR ‘EL MADRIGAL’
Zdobyła srebrny medal na Zieleń to Życie 2017 i złoty
medal na Plantarium 2017. Roślina ozdobna ze względu na
purpurowo-czerwoną barwę liści. W okresie kwitnienia ciekawy
kontrast żółtych kwiatów z ciemnoczerwonym ulistnieniem.
Intensywna jesienna barwa liści. Bardzo dobra roślina okrywowa.
Wyjątkowa mrozoodporność pozwala na jej zastosowanie
w krajach skandynawskich i w Azji kontynentalnej. Czerwona
barwa liści utrzymuje się w trakcie całego okresu wegetacyjnego,
natomiast jesienią staje się jeszcze bardziej intensywna. Bardzo
dobra roślina okrywowa nawet w najbardziej wymagających
strefach klimatycznych. Bardzo dobrze znosi cięcie.

SZKÓŁKI KUROWSCY
ul. Kurowska 105, 24-130 Końskowola

www.kurowski.pl

MAGNOLIA 'BUTTERFLIES'
Krzew o zaokrąglonym lub szeroko stożkowym pokroju
i umiarkowanej sile wzrostu. Rozgałęzia się nisko nad ziemią,
pąki kwiatowe rozwijają się na końcach pędów. Jest jedną
z najlepiej wybarwionych magnolii o dużych, intensywnie żółtych
kwiatach. Kwitnie bardzo obficie wiosną na przełomie kwietnia i maja,
przed rozwojem liści. Dorasta po 10 latach do ok. 4 m wysokości.
Preferuje stanowiska słoneczne, osłonięte, a gleby świeże, wilgotne,
przepuszczalne, żyzne i próchnicze, o lekko kwaśnym odczynie. Zimą
należy chronić system korzeniowy poprzez okrywanie. Korzystne
jest całoroczne ściółkowanie. Doskonale nadaje się do sadzenia
w parkach, ogrodach i ogródkach przydomowych ze względu na
walory dekoracyjne.

A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie
Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl
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ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH –

Jodła balsamiczna ‘Nana’ –
Abies balsamea
Jodła balsamiczna naturalnie rośnie w Kanadzie i USA. Tworzy wysokie,
niezbyt ładne drzewa, dlatego nie cieszy się u nas dużą popularnością
i właściwie nie jest oferowana w sprzedaży

TEKST: dr Wiesław Szydło,
wiceprezes ZSzP

W

przeciwieństwie do
gatunku, bardzo cenione są jej odmiany,
zwłaszcza te wolno rosnące i karłowe. Najciekawszą, łatwo dostępną w większości szkółek i centrów
ogrodniczych, jest odmiana ‘Nana’.
Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że ta niewielka roślina urasta do jednej z najpopularniejszych
wśród wszystkich karłowych odmian jodeł. To prawdziwe cacko,
które powinno zagościć praktycznie w każdym ogrodzie!
Jodła balsamiczna ‘Nana’ jest
bardzo stara, jej pierwsze opisy pochodzą z 1866 r. Dendrolodzy zaliczają ją do grupy Hudsonia. Tworzy
ona początkowo półkuliste krzewy,
z czasem przybierające postać bardziej spłaszczoną. Krzewy rosną
bardzo wolno, w wieku 10 lat osiągają około 50 cm wysokości i około

1 m średnicy. Jej pędy są krótkie,
pokryte ciemnozielonymi, delikatnymi, niekłującymi igłami do
1 cm długości. Roczne przyrosty
nie przekraczają kilku centymetrów długości.
Jodła balsamiczna ‘Nana’ należy do roślin stosunkowo łatwych
w uprawie. Preferuje gleby żyzne,
umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne lub lekko ocienione.
Ze względu na dosyć płytki system
korzeniowy krzewy sadzone na glebach lekkich wymagają nawadniania
w okresach suszy. Jest to odmiana
rzadko atakowana przez choroby

i szkodniki. Ponieważ w naturze
jodła balsamiczna rośnie w chłodnych rejonach Alaski i Kanady, jej
odmiany uprawiane w Polsce są odporne na mróz, mogą jednak cierpieć z powodu późnowiosennych,
majowych przymrozków uszkadzających młode przyrosty. W razie
zagrożenia przymrozkami krzewy
można okryć na noc włókniną, co
nie jest trudne dzięki ich niewielkim rozmiarom.
Odmiana ‘Nana’ jest polecana
przede wszystkim do uprawy w małych ogrodach przydomowych, na
rabatach, wrzosowiskach i w ogrodach skalnych. Krzewy sadzone
w gruncie najlepiej prezentują się
na tle niebieskich lub złocistych
jałowców o pędach pełzających po
ziemi, np. jałowca pospolitego (Juniperus communis) ‘Goldschatz’ lub
płożącego (J. horizontalis) ‘Glacier’,
a także niskich okrywowych bylin,
np. tojeści rozesłanej (Lysimachia
nummularia) ‘Aurea’. Dobrze sprawdza się też w uprawie pojemnikowej, stosowana do ozdoby balkonów i tarasów. W okresie Bożego
Narodzenia rośliny te można udekorować – będą wówczas pełniły
rolę stroika lub nietypowej miniaturowej choinki. 
Artykuł powstał we współpracy ze
Związkiem Szkółkarzy Polskich.
Więcej informacji o roślinach i ich
producentach uzyskać można
na www.e-katalogroslin.pl lub
www.zszp.pl i pod nr telefonu
22 435 47 22
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Moskwa z potencjałem
Tegoroczna, 7. już edycja Międzynarodowych Targów Roślin Ozdobnych
FlowersExpo zgromadziła w centrum wystawienniczym Crocus na
obrzeżach stolicy Rosji 402 wystawców z 26 krajów. W dniach
12-14 września pokazali oni nie tylko – jak sugerowałaby nazwa imprezy
– kwiaty, ale bogaty asortyment produktów. Były wśród nich rośliny
doniczkowe i materiał szkółkarski z Polski, a także środki produkcji
ogrodniczej i rozmaite akcesoria

Foto: A. Lysikow

Silletero z symboliką rosyjską – charakterystyczna
kolumbijska kompozycja kwiatowa

oraz Kolumbii (27). Wśród uczestników wyróżnionych przez organizatorów ponownie znalazł się
też nasz kraj, który na oficjalnym
otwarciu FlowerExpo 2017 reprezentował Krzysztof Kordaś z Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie. Podkreślił on,
że polscy producenci niezmiennie
cenią rosyjski rynek.
Federacja Rosyjska, a zwłaszcza
jej największe aglomeracje z Moskwą
na czele (według nieoficjalnych informacji w mieście tym i w jego obwodzie żyje łącznie ok. 25 mln ludzi),
istotnie stanowi wymarzone miejsce zbytu różnych towarów, w tym
roślin ozdobnych. Ich rodzima produkcja jest bowiem niewielka, a siła
nabywcza pewnych grup konsumentów – bardzo duża. Rosyjski popyt
na produkty z importu wprawdzie
ostatnio zmalał, głównie z powodu
kryzysu gospodarczego w FR, który
zaczął się w 2014 r. i doprowadził
do spadku wartości rubla, ale obecni na targach eksporterzy – w tym
kwiatów ciętych, zwłaszcza róż –
twierdzili, że sytuacja się uspokoiła.
Przede wszystkim ustabilizował się
kurs rubla wobec walut zachodnich,

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

MIĘDZYNARODOWY
TYGIEL I POJEMNY RYNEK
Dyrektor targów Nadeżda K.
Grigoriewa zwróciła uwagę, że największe grupy wystawców przybyły
z Ekwadoru (45 firm), Holandii (44)
Bogata oferta firmy eksportowo-importowej Enigma Flowers z siedzibą w Izraelu

REKLAMA 

Przedstawiciel Ambasady RP w Moskwie Krzyszof Kordaś z Wydziału Handlu i Inwestycji był
jednym z gości uroczystego otwarcia targów FlowersExpo 2017

co sprzyja większej niż jeszcze rok temu przewidywalności transakcji handlowych.
Sprzedawcy materiału szkółkarskiego nie
odczuli tak bardzo jak „kwiaciarze” tej zapaści ekonomicznej. Natomiast w bieżącym roku
dokuczyła zielonej branży wyjątkowo zła pogoda w strategicznych dla biznesu rejonach
Rosji – chłodna wiosna i deszczowe lato – co
negatywnie odbiło się na detalicznych i hurtowych zakupach roślin do ogrodów, a tym
samym na imporcie.

BIAŁO-CZERWONO
Udział naszego kraju był dobrze widoczny
głównie dzięki reprezentacji szkółkarzy z ZSzP
(15 stoisk), którzy tradycyjnie już stworzyli
wspólną, pokaźną ekspozycję w barwach narodowych. Związek Szkółkarzy Polskich i jego kilkunastu członków uczestniczą we FlowersExpo
od 2011 r., czyli od samego początku istnienia
tej imprezy wystawienniczej, jak podkreśliła
Ewa Łuczak z Agencji Promocji Zieleni, organizatorka ekspozycji (wcześniej, przez 9 lat nasi
szkółkarze brali udział w innych moskiewskich
targach, „Cwiety”).
Jednym z polskich wystawców o najdłuższym stażu na FlowersExpo jest szkółka Bór.
Jej właściciele, Bożena i Bronisław Wronowie,
powiedzieli, że siódma z rzędu wizyta na tej
imprezie służy umacnianiu marki ich rodzinnej firmy, ale też zdobywaniu nowych klientów, którzy przyjeżdżają do Moskwy niekiedy
z bardzo daleka, np. z Czeczenii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Ukrainy. Głównym towarem z oferty szkółki Bór, którym

się interesują odbiorcy ze Wschodu, są duże
krzewy iglaste.
Grzegorz i Jakub Kurowscy, którzy również uczestniczą w targach FlowersExpo od
początku (a wcześniej brali udział w „Cwietach”), potwierdzili, że obecność w Moskwie
służy w dużej mierze podtrzymywaniu relacji
z kontrahentami. – W ciągu trzech wrześniowych dni możemy się spotkać z większością
naszych klientów ze Wschodu – stwierdził
Grzegorz Kurowski. Wraz z synem Jakubem
uznali pobyt na tegorocznych targach za udany, także z powodu rozmów z nowymi potencjalnymi kupcami. Zaznaczyli jednocześnie, że
w Rosji – pomimo ograniczeń klimatycznych –
wyraźnie rozwija się ostatnio produkcja szkółkarska i podnosi się jej jakość. Sprowadzane jest
zarazem z zagranicy coraz więcej „młodzieży”
i półproduktów. Szkółki Kurowscy starają się
wyróżnić na rynku szerokim, uzupełnianym
o nowości asortymentem oraz interesującymi
formami roślin (np. Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Jakub i Grzegorz Kurowscy oraz
wyróżniony złotym medalem
pigwowiec ‘Orange Storm’
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Joanna i Bronisław Szmitowie

ukształtowana na „bonsai” czy Betula nana ‘Golden Treasure’ na pniu).
Joanna i Bronisław Szmitowie,
również obecni na targach w Moskwie od dawna, podkreślili rolę
bezpośrednich rozmów z kontrahentami w budowaniu relacji biznesowych, czemu służą spotkania na
stoisku podczas FlowersExpo. Ich
szkółka, która ma w ofercie wiele
rzadkich, oryginalnych krzewów,
drzew i bylin, przyciąga klientów
szukających właśnie takiej różnorodności i ciekawostek. – Niektórzy
odbiorcy zamawiają po 800 różnych
pozycji z asortymentu, inni zgłaszają się ostatnio tylko po byliny – powiedzieli J. B. Szmitowie. Hitem ich
stoiska była pienna forma trzmieliny korkowej (Euonymus phellomanus)
o ozdobnych, różowych owocach.
Anna Ciepłucha-Kowalska z Gospodarstwa Szkółkarskiego Ciepłucha, którego wizytówką są różaneczniki i azalie, zwróciła uwagę
na specjalny dobór odmian tych
krzewów pokazany w Moskwie –
odpornych na mróz (m.in. kreacje
wielkokwiatowych azalii z serii
Lights). Nowością prezentowaną
na stoisku tej firmy były ponadto
tarasowe borówki fińskiej hodowli
– o gęstym, zwartym pokroju (wysokość 1-1,2 m), do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach,
o smacznych owocach, które można

Ekspozycja firmy JMP Flowers

zbierać latem aż przez 2 miesiące.
Produkt pod nazwą Patio Blueberry,
z markową etykietą reprezentowany
jest przez 4 odmiany: Aino, Alvar,
Arto, Jorma.
Krzewy użytkowe, w tym borówka amerykańska i jagoda kamczacka – ale też gatunki ozdobne – były
domeną stoisk trzech działających
niezależnie, lecz współpracujących
ze sobą firm, budujących wspólną,
rodzinną markę – Gospodarstw
Ogrodniczych: Tadeusz Kusibab
(materiał z in vitro), Aleksandra
Kusibab-Wyka i Marcin Wyka (rośliny w pojemnikach 0,5-1,5-litrowych) oraz „Waganowice” Paulina
Kusibab-Popowicz i Mirosław Popowicz (młode rośliny w doniczkach
P9). Tadeusz Kusibab, podsumowując swój 5-krotny udział w targach
FlowersExpo oraz jeszcze dłuższe

uczestnictwo w innych międzynarodowych imprezach wystawienniczych, jak IPM w Niemczech czy
GrootGroenPlus w Holandii, stwierdził, że jest to działanie długofalowe i przynosi wymierne efekty,
gdy jest się konsekwentnym oraz
cierpliwym. Dodał, że na rynku
wschodnim widoczne jest od ubiegłego roku coraz większe zapotrzebowanie na półprodukty do dalszej
uprawy, podczas gdy wcześniej zamawiano wyłącznie towar gotowy
do odsprzedaży.
W międzynarodowym wielojęzycznym tyglu byli również obecni
inni polscy wystawcy i ich produkty, w tym – po raz kolejny – największa krajowa firma szklarniowa z produkcją roślin ozdobnych,
Gospodarstwo JMP Flowers. Podobnie jak w latach poprzednich,
pokazało ono przede wszystkim
doniczkowe storczyki z rodzaju
Phalaenopsis, które – obok ciętych
kwiatów róż i anturium – produkowane są w nowoczesnych, zrobotyzowanych obiektach w Stężycy na
Lubelszczyźnie. Sprzedaż ponad
200 odmian storczyków na terenie
całej Federacji Rosyjskiej przedsiębiorstwo JMP Flowers prowadzi już
5. rok, za pośrednictwem swojej
moskiewskiej filii. Obecny na targach współwłaściciel tej rodzinnej

Współwłaściciel przedsiębiorstwa JMP Flowers, Jacek Ptaszek (z prawej) oraz dyrektor rosyjskiego
oddziału tej firmy Krzysztof Rutkowski prezentują jej główny produkt – doniczkowe storczyki
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Targom w Moskwie towarzyszyły pokazy florystyczne (tu: prezentacja mistrza z Japonii)

firmy, Jacek Ptaszek stwierdził, że
– po niełatwych początkach, które
zbiegły się z kryzysem ekonomicznym w FR – jej sytuacja w Rosji się
ustabilizowała i jest zadowolony
z rozwoju sprzedaży tamże. Poinformował, że falenopsis ze Stężycy
dociera nawet na Sachalin.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
– SEMINARIA, POKAZY,
KONKURSY
Dla wystawców i zwiedzających
przygotowano bogaty program biznesowy. Po raz drugi zaproszono
z prelekcją światowej sławy specjalistę w dziedzinie handlu w centrach
ogrodniczych – Johna Stanleya z Australii. Mówił on o kolejnych zmianach, jakim podlega współczesny,
globalny rynek i o wyzwaniach – na
poziomie informacyjnym, produktowym, pokoleniowym itp. – które
stoją przed handlowcami. Omówił
także trendy. Wśród modnych, obecnie nieodzownych roślin w asortymencie punktów sprzedaży detalicznej wymienił sukulenty, których
– jak zauważył – zaskakująco mało
było na stoiskach FlowersExpo.
Chwalił natomiast liczne na terenie targów tzw. selfie locations, gdzie
chętnie fotografowali się smartfonami zwiedzający, rozpowszechniając następnie zdjęcia w mediach

społecznościowych, przy okazji reklamując produkty i firmy (ich logotypy) znajdujące się w tle. Ten sposób promocji John Stanley uznaje
za jedno z ważniejszych, a zarazem
„bezkosztowych” współczesnych
narzędzi marketingowych, które powinny być wykorzystywane
przez właścicieli centrów ogrodniczych. Zachęcającą lokalizacją dla
selfie powinno być przede wszystkim wejście do sklepu, z jego nazwą, oddające klimat miejsca, do
którego prowadzi.
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Podczas targów odbyły się liczne pokazy florystyczne oraz tegoroczna edycja, utrzymujących się
na wysokim poziomie Rosyjskich
Mistrzostw Florystycznych. Tradycyjnie zorganizowano też konkurs
nowości odmianowych „Nowinka
Goda”, do którego zgłoszone zostało
ponad 100 produktów. Organizatorzy nagrodzili dyplomami i złotymi
medalami 44 wystawców biorących
udział w tym konkursie, wśród których były 3 polskie szkółki: Clematis
Źródło Dobrych Pnączy (za powojniki ‘Taiga’ oraz ‘Maria Kaczyńska’),
Kurowscy (za pigwowiec ‘Orange
Storm’ o czerwonych, pełnych kwiatach) oraz Szmit (za ciemnozielony
żywotnik zachodni DARK EMBERS
‘Lesdasma’). Większość medali przypadła jednak firmom, które eksponowały kwiaty cięte.
Jak podała Elena Zarubina z zespołu organizacyjnego targów FlowersExpo, odwiedziło je w tym roku
13 900 osób z 44 krajów; goście
z Federacji Rosyjskiej przyjechali
ze 109 miejscowości. 

Wiele stoisk stanowiło świetne tło do selfie ze względu na różnorodność i urodę prezentowanych roślin
ozdobnych
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Brakujące ogniwo
Okazuje się że na rynku targowym brakowało wydarzenia pokroju
Green Days. Przedstawiciele branży ogrodniczej dostrzegli w nas
potencjał. Firmy takie jak NAC czy Kwiaty Polskie to nasi partnerzy
targowi. A czemu warto do nas przyjechać? Chociażby po to, żeby
uczestniczyć w tworzeniu nowego wydarzenia targowego na rynku –
mówi Joanna Kotwicz-Gilewska, dyrektor targów Green Days
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

W marcu przyszłego roku odbędzie się 2. edycja targów Green
Days. Jak się zapowiada, co
będzie motywem przewodnim
tego wydarzenia?

Dokładnie w dniach 23-25 marca odbędzie się 2. edycja targów
Green Days. Motywem przewodnim wydarzenia w strefie biznesu
mają być technologie 4.0 – czyli
proces cyfryzacji i digitalizacji
sprzedaży. W strefie naukowej
– transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań. W strefie konsumenckiej – prezentacje
produktowe.

Targi Green Days będą trwały 3 dni, będzie to wydarzenie
o profilu biznesowym, czy też
skierowane do konsumenta
ostatecznego?

Podsumowując pierwszą edycję wydarzenia, co uważa Pani
za największy sukces wydarzenia, a co można było, patrząc

Był to okres wytężonej pracy. Teraz mamy dużo więcej czasu, zrobiliśmy podsumowanie opinii
własnych, jak i napływających
do nas z zewnątrz. Zawsze można zrobić coś lepiej, szybciej, dokładniej zwłaszcza jak ocenia się
„cudzą pracę”. W związku z czym
staram się, aby Green Days to nie
była „cudza praca”, tylko nasza
wspólna – tak samo wystawcy,
jak i zespół targowy są odpowiedzialni za kształt wydarzenia. Bez
wystawców nie ma targów, to oni
tak naprawdę nadają im kształt,
my jedynie staramy się spełnić
ich oczekiwania i zadbać o odpowiednią grupę docelową wśród
odwiedzających.

edycji, w tak krótkim czasie, zrobiliśmy, za co serdecznie dziękuję całemu zespołowi targowemu.

Targi biegną dwutorowo – B2B
oraz B2C. Pierwszy dzień targowy
nastawiony jest na wydarzenia
stricte branżowe dla profesjonalistów oraz panele biznesowe. Nasz
dział współpracy zagranicznej
pracuje nad programem Hosted
Buyer – który już w tej chwili wygląda imponująco. Ze względu na
termin wydarzenia, 23-25 marca,

z perspektywy czasu, zrobić
lepiej albo inaczej?

Największym sukcesem pierwszej edycji targów Green Days
było zaufanie, jakim zostaliśmy
obdarzeni przez 186 firm, które
podjęły z nami współpracę. Tak
naprawdę uważam, że wszystko,
co mogliśmy zrobić przy pierwszej

Targi biegną dwutorowo – B2B oraz B2C. Pierwszy dzień
targowy nastawiony jest na wydarzenia stricte branżowe
dla profesjonalistów oraz panele biznesowe. Nasz dział
współpracy zagranicznej pracuje nad programem Hosted
Buyer – który już w tej chwili wygląda imponująco
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Chcemy, aby Green Days to nie była „cudza praca”, tylko
nasza wspólna – tak samo wystawcy, jak i zespół targowy
są odpowiedzialni za przebieg wydarzenia. Bez wystawców
nie ma targów, to oni tak naprawdę nadają im kształt, my
jedynie staramy się spełnić ich oczekiwania

staramy się podejść do niego proeksportowo. Stawiamy na internacjonalizację produkcji, jak również na zacieśnianie kontaktów
biznesowych budujących zagraniczne sieci dealerskie. Nawiązane relacje biznesowe podczas
zeszłorocznego sezonu targowego Ptak Warsaw Expo obecnie
dają spodziewane efekty. Bilateralne izby handlowe, ambasady,
klastry – nie ma tak naprawdę
kierunku, z którym nie nawiązalibyśmy kontaktu w ramach
podjęcia współpracy przy programie Hosted Buyer. Obecność
przedsiębiorców zagranicznych
czy agend rządowych przy okazji innych wydarzeń targowych
daje nam możliwość prezentacji
ośrodka, bogatej oferty targowej,
jak również podjęcia współpracy
w ramach programów poszczególnych targów. Tego typu przykładem jest np. nawiązany kontakt
z Kazachstanem. Podczas pierwszej edycji Green Days odwiedziła nas w celach rozpoznawczych
delegacja izby handlowej. Wizyta
ta zaowocowała przy okazji Centralnych Targów Rolniczych 2017
organizacją Forum Polsko-Kazachstańskiego z udziałem ministrów
obu stron oraz przedsiębiorców
z rynku rolno-spożywczego, którzy szukali nowych kontaktów
biznesowych. Posiedzenie ministrów Grupy Wyszehradzkiej, które
miało miejsce w czerwcu również
nie pozostało bez znaczenia dla

naszych kontaktów z podmiotami z Czech, Słowacji oraz Węgier.
Coraz więcej nawiązanych kontaktów procentuje obecnie przy okazji
wszystkich wydarzeń w ośrodku
Ptak Warsaw Expo.

zaowocuje imponującą frekwencją.
Na Mazowszu i województwach
ościennych brakowało tego typu
wydarzenia, co w znaczący sposób wpłynie na zainteresowanie
konsumentów naszymi targami. Pierwsza edycja zgromadziła
15 740 odwiedzających, co osobiście
uważam za bardzo dobry wynik.
Green Days to nie tylko targi,
ale także konferencje tematyczne, strefa rozmów B2B, panele szkoleniowe. Jakie będą
najważniejsze punkty programu
targowego?

Jakiej frekwencji spodziewają
się Państwo na targach – zarówno wśród wystawców, jak
i zwiedzających?

Tak jak wspomniałam przy
pierwszej edycji pojawiło się 186
firm. W tej chwili już wiemy, że
liczba wystawców na pewno przewyższy zeszłoroczną. Spotykamy się z pozytywnym odzewem.
Staramy się podejść indywidualnie do potrzeb firm i każda, bez
względu na jej pozycję na rynku,
jest dla nas tak samo ważna jako
klient. Mamy do dyspozycji hale
o powierzchni 25 tys. m² i obecnie mogę zdradzić, że najbardziej
atrakcyjne miejsca przy głównych
ciągach komunikacyjnych zostały już sprzedane. Wydarzenie zapowiada się naprawdę obiecująco,
tym bardziej, że w tym samym
terminie na połączonej łącznikiem hali odbywać będą się targi
House Days – dedykowane branży budowlanej, skupiającej się na
tematyce budownictwa jednorodzinnego oraz aranżacji wnętrz.
Z sektora architektury krajobrazu stworzył nam się w zasadzie
łącznik pomiędzy dwoma wydarzeniami. Połączenie obu wydarzeń w jednym terminie na pewno

Tak naprawdę każdy z salonów
tematycznych posiada własny
program merytoryczny i eventowy. Coraz więcej firm zgłasza się
do nas z własnymi pomysłami na
wejście w organizację wydarzenia.
Okazuje się, że forma promocji
produktowych wśród szerokiego
grona konsumentów w bezpośrednim kontakcie jest jak najbardziej
pożądana. Są nawet firmy, które
do ostatniej chwili chcą utrzymać
w tajemnicy swój wkład w wydarzenie. Zachęcam do śledzenia strony targowej: www.dni-zieleni.pl,
gdzie na bieżąco będziemy aktualizować program.
Czym targi Green Days wyróżniają się na rynku od innych
wystaw, dlaczego warto przyjechać właśnie do Was?

Okazuje się że na rynku targowym brakowało wydarzenia pokroju Green Days. Przedstawiciele branży ogrodniczej dostrzegli
w nas potencjał. Firmy takie jak
NAC czy Kwiaty Polskie to nasi
partnerzy targowi. A czemu warto
do nas przyjechać? Chociażby po
to, żeby uczestniczyć w tworzeniu
nowego wydarzenia targowego
na rynku. 
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Sprzętowy
wysyp nowości
To był bardzo udany rok dla producentów sprzętu do pielęgnacji ogrodów
– m.in. dlatego pomysłów na nowy sezon nie brakuje, a dzięki dobrym
wynikom handlowym także dealerzy będą łaskawym okiem spoglądali na
nowości. A tych jest na rynku bardzo dużo
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

J

eszcze kilka lat temu nawet dystrybutorzy sprzętu
ogrodniczego z dużym doświadczeniem nie spodziewali się
tak szybkiego wzrostu popularności urządzeń akumulatorowych.
Według danych prezentowanych przez firmę Stiga w 2017 r.
w Szwecji co 3. kupowane urządzenie do koszenia trawy to robot koszący, a aż 70% klientów

planujących nabyć urządzenie do
koszenia wskazało, że wybierze
robot lub kosiarkę akumulatorową. W Polsce urządzenia akumulatorowe jeszcze nie są tak
popularne, ale zmierzamy w podobnym kierunku. Widać to wyraźnie w nowej ofercie producentów. Stiga wprowadza w tym roku nowe modele urządzeń 48 V
i 80 V, nowe modele kosiarek

akumulatorowych, zasilany akumulatorowo nowy e-FrontMower.
Firma poszerzyła także gamę produktów o odśnieżarkę akumulatorową i akumulatorową glebogryzarkę. Ponadto w ofercie będzie można znaleźć 5 nowych modeli robotów koszących Autoclip.
Podobnie jest w przypadku innych
producentów. W 2017 r. sprzedaż kosiarek akumulatorowych w firmie
MTD wzrosła aż o 150%, a według
prognoz tej firmy za kilka lat zupełnie zapomnimy o istnieniu kosiarek
elektrycznych, których znaczenie
z roku na rok maleje. W nowym sezonie w ramach marki Wolf Garten
dostępnych będzie 5 nowych modeli
robotów koszących, a w ramach Cub
Cadet aż 7 modeli, w tym do trawników o powierzchni 150 m². Częścią grupy MTD stała się też także
izraelska firma Friendly Robotics
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posiada system AVS, który tłumi
wibracje dochodzące do uchwytu.
Nowe urządzenia dostępne na
rynku wpisują się także w trend
ekologiczny.
W nowej serii traktorów ogrodowych MTD serii XT zwrócono
szczególną uwagę na niższą emisję
głośności, zmniejszenie spalania
oraz emisji CO2. MTD wprowadzi
też na rynek silnik Cub Cudet Efi,
który jest przyjazny środowisku
– zmniejsza zużycie paliwa nawet
do 25%. Podobnie jest w AL-KO –
coraz więcej kosiarek spalinowych
z oferty tej firmy spełnia normy
Euro5, które zaczną obowiązywać w 2019 r.

TRAKTORY NA FALI

Acquistions Ltd., lider w produkcji robotów koszących pod marką
Robomow.
Swoją ofertę urządzeń akumulatorowych rozwija także AL-KO.
W ramach 3 linii produktowych:
Easy Flex, Power Flex i Energy Flex
dostępna jest pełna gama sprzętu
do pielęgnacji ogrodów. W nowym
sezonie linia Power Flex zostanie poszerzona o podkaszarkę, nożyce do
żywopłotu, kosę, pilarkę i urządzenie wielofunkcyjne. Z kolei Energy
Flex w 2018 r. zostanie poszerzona
o wertykulator do ogrodów o małej powierzchni oraz odśnieżarkę
do ogrodu o powierzchni 200 m².
AL-KO w nowym sezonie zaproponuje także 2 nowe modele robokosiarek do ogrodów o powierzchni
do 500 m² – będą miały całkowicie nową konstrukcję, nowy design
i nowe funkcje.

DLA WYGODNYCH
I EKOLOGICZNYCH
Kolejnym trendem, który można zauważyć w nowych ofertach
producentów sprzętu jest dbałość
o wygodę konsumentów i ekologię.
Na przykład konstrukcja nowej
kosiarka Stiga – Model 1 – opiera
się na kevlarze i włóknie węglowym, co daje wyjątkowo niską
wagę urządzenia i bardzo dużą
odporność na uszkodzenia. Kosiarka ta posiada także wyświetlacz LCD TFT, na którym można
sprawdzić informacje o prędkości,
wysokości koszenia, zapasie energii oraz trybie pracy.
Z myślą o wymagających klientach powstała także nowa kosiarka
Cub Cadet – w pełni aluminiowa,
oparta na silniku Hondy. Urządzenie nie będzie wymagało dużej siły od użytkownika, ponadto

Producenci zgodnie podkreślają,
że na polskim rynku coraz lepiej
sprzedają się także traktory ogrodowe. W tej kategorii również nie
zabraknie w tym roku nowości. Na
przykład firma AL-KO w 2018 r.
wprowadza do oferty 4 nowe modele traktorów – 2 z bocznym wyrzutem oraz 2 z koszem. Nowy
traktor Comfort będzie się wyróżniał m.in.: nowym designem,
poprawioną ergonomią, prostą
obsługą i mocną ramą. Urządzenie ma napęd hydrostatyczny,
a agregat koszący w ciągu 3 min
można zdemontować bez pomocy
narzędzi, co ułatwi serwisowanie.
Z okazji jubileuszu 30-lecia produkcji traktorów AL-KO polski
oddział przygotował też promocje na nadchodzący sezon.
Producenci sprzętu ogrodniczego poszerzają jednak ofertę
też w innych kierunkach. Oferta
marki Stiga na sezon 2017/2018
zostanie wzbogacona także o myjki
ciśnieniowe i zamiatarki ręczne –
3 modele z 3 różnymi szerokościami zamiatania –55, 75 i 77 cm. 

37

38

TRYBIKI RYNKU
NAC
ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
CE24-OS-G
Lekkie poręczne urządzenie o mocy 2400 W posiada łańcuch i prowadnicę
(o długości 40 cm) firmy OREGON. Pilarkę wyposażono w system SDS umożliwiający łatwe, beznarzędziowe naciąganie i wymianę łańcucha.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• moc: 2400 W

• system SDS

• łańcuch i prowadnica długości

• masa: 4,6 kg

40 cm

Sugerowana cena detaliczna: ok. 320 zł
www.nac.com.pl

KRYSIAK
FAWORYT FAK WA51N196LE
Kosiarka spalinowa Faworyt z silnikiem renomowanej marki Loncin wyposażonym w rozrusznik elektryczny. Stalowy korpus gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia.
Duże, łożyskowane koła ułatwiają koszenie nawet na nierównym podłożu. Centralna regulacja wysokości koszenia, funkcja mulczowania, mycia obudowy, boczny wyrzut oraz
pojemny kosz na ściętą trawę to dodatkowe atuty tej maszyny.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: Loncin 196 cm 3

• pojemność kosza: 60 l

• szerokość robocza: 51 cm

• wskaźnik napełnienia kosza

• regulacja wysokości koszenia:
centralna, 8-stopniowa

www.krysiak.pl

AL-KO
TRAKTOR T22-111.8 HDS-A V2
Traktor z wyrzutem bocznym, mocnym silnikiem 2-cylindrowym AL-KO Pro 700,
szerokością roboczą 110 cm z funkcją mulczowania i światłami LED zapewnia
wydajną pracę na dużych powierzchniach. Hydrostat nożny i elektromagnetyczne sprzęgło noża umożliwiają wygodne włączanie i wyłączanie mechanizmu koszącego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: 2-cylindrowy AL-KO Pro 700

• elektromagnetyczne sprzęgło

• szerokość robocza: 110 cm

• funkcja mulczowania

• hydrostat nożny

Promocyjna sugerowana cena detaliczna: ok. 9 999 zł
www.al-ko.com/pl
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STIGA
MYJKA CIŚNIENIOWA HPS 650 RG
To najwyższy model myjki ciśnieniowej firmy Stiga, która efektownie wchodzi w segment myjek wysokociśnieniowych. Myjka ciśnieniowa HPS 650 RG
powstała z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Wykonany
z metalu pistolet posiada wygodny uchwyt. Zadbaj o powierzchnię z myjką
STIGA HPS 650 RG.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• moc: 2500 W
• maksymalne ciśnienie: 150 bar
• długość węża wysokociśnieniowego: 12 m

www.stiga.pl

MTD POLAND
CUB CADET LM3 E37 80V LI-ION
Wszechstronna i efektywna akumulatorowa kosiarka została wyposażona
w nowoczesną baterię litowo-jonową 80 V z wyróżniającą ją na tle konkurencji funkcją szybkiego ładowania w zaledwie 1 godzinę! Co ważne, zarówno
akumulator, jak ładowarka zawarte są w zestawie, więc klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik elektryczny, bezszczotkowy

• pojemność kosza: 40 l

• moc: 550 W

• waga: 17 kg

• szerokość koszenia: 37 cm

Sugerowana cena detaliczna: 1 899 zł
www.cubcadet.pl

• długość przewodu
elektrycznego: 5 m
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ROZMOWA

Wilk głodny sukcesu
WOLF-Garten to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek
ogrodniczych w Europie Zachodniej. Chcemy odbudować należną
jej pozycję także w Polsce – mówi Jerzy Hełminiak, manager ds.
sprzedaży marki WOLF-Garten w firmie MTD
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Jakie są Pana plany na rozbudowę dystrybucji produktów WOLF-Garten w Polsce?

Nasza strategia zakłada współpracę
tylko i wyłącznie z tzw. handlem tradycyjnym – ze sklepami i centrami
ogrodniczymi oraz punktami serwisowymi. To priorytet w naszej polityce
handlowej. Przygotowaliśmy 3-stopniowy, czytelny, przejrzysty i bardzo
atrakcyjny plan współpracy dla klientów z rozbudowanym programem premiowo-rabatowym. Każdy nasz partner
biznesowy, oprócz standardowej oferty zgodnej z wizualizacją regału, może
sam wybrać, które produkty chciałby
wprowadzić do oferty. My ze swojej
strony udostępniamy analizy najlepiej
rotujących artykułów – o największej
dynamice wzrostów sprzedaży. Regały gwarantujące efektowną ekspozycję
są natomiast wypożyczane za darmo.
Na rozwój sprzedaży jakich grup
produktów położony będzie największy nacisk?

Zamierzamy skupić się na promowaniu narzędzi ogrodniczych z linii
multi-star® – do pielęgnacji gleby, trawnika i drzew, do sprzątania ogrodu czy
oczka wodnego. Ta linia umożliwia
zakup kilku różnych narzędzi i jednego kompatybilnego do nich trzonka. W zależności od potrzeb można
wybierać spośród kilkunastu trzonków – od krótkiego o długości 15 cm,
po 4-metrowy trzonek teleskopowy.

Naszym priorytetem związanym z dużym zainteresowaniem
klientów jest też sprzedaż narzędzi tnących, czyli różnego rodzaju
sekatorów, pił i nożyc.
To produkty, o które na pewno
warto uzupełnić ofertę. Podobnie jest
w przypadku narzędzi akumulatorowych, m.in. kosiarek i podkaszarek
– w tym roku osiągnęliśmy 150%
progres w ich sprzedaży. Będziemy
także zachęcać do zakupu nawozów
i traw marki WOLF-Garten. Nasze innowacyjne nawozy typu Bio
ACTIVE dzięki unikalnej formule
zwiększają odporność trawnika na
deptanie, przyspieszają kiełkowanie
i zwiększają gęstość trawy, nadając
jej zielony, soczysty kolor.
Natomiast nawozy WOLF-Garten
do uprawy warzyw, owoców i roślin
ozdobnych w ogrodzie wpływają na
intensywne wzrosty i zwiększają
odporność roślin na choroby. Mają
też rekomendację międzynarodowej

organizacji ekologicznej WWF (charakterystyczne logo tej organizacji z pandą widnieje na wszystkich opakowaniach produktów BIO
WOLF-Garten) – to najlepszy dowód na
to, że są zgodne z trendami ekologicznymi. WOLF-Garten prowadzi od ponad
40 lat największy prywatny Instytut Badania Traw w Europie, czego
efektem jest wprowadzanie na rynek
mieszanek nasion traw najwyższej
jakości, takich jak Supra czy Loretta,
których gęstość wynosi do 100 tys. pędów na metr kwadratowy. W ofercie
WOLF-Garten znajdziemy też wyjątkowe nasiona traw otoczkowane
nawozem. Najbliższe Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej, które odbędą
się w Rosji, będą rozgrywane na murawach powstałych z naszych nasion.
Czy marka WOLF-Garten ciągle
jest rozpoznawalna wśród klientów
i z czym jest kojarzona?

WOLF-Garten to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek ogrodniczych w Europie Zachodniej, kojarzona z niemiecką jakością i solidnością.
Wszystkie produkty marki WOLF-Garten są produkowane w Niemczech, obowiązuje na nie 35-letnia,
w praktyce dożywotnia gwarancja.
W Polsce jest podobnie – odwiedzając klientów, spotykam się z bardzo
pozytywnymi opiniami na jej temat.
Zarówno dystrybutorzy, jak i konsumenci mają zaufanie do tej marki premium i kojarzy im się ona z najwyższą jakością. Przez jakiś czas marka
WOLF-Garten była jednak w Polsce
mniej widoczna, chcemy odbudować
należną jej pozycję w naszym kraju
i przywrócić jej popularność, którą
miała wcześniej. 
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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TEXAS
COMBI 800B
Dzięki szerokiej ofercie akcesoriów do urządzenia bazowego maszyna może pracować jako zamiatarka, pług do śniegu i odśnieżarka wirnikowa. To doskonałe rozwiązanie dla użytkowników,
którzy poszukują silnej maszyny do pracy na większych obszarach,
takich jak: parkingi, ulice czy chodniki. Niewątpliwym jego atutem
jest możliwość wymiany akcesoriów bez użycia narzędzi.

Firma Krysiak
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl
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ROBOLINHO 700 E
4-nożowa tarcza tnąca zapewnia perfekcyjny efekt koszenia. Duży prześwit między obudową a podłożem pozwala na pracę w trudnym terenie. Kompaktowa obudowa,
mocny akumulator litowo-jonowy, łatwy w obsłudze panel
sterujący, nowoczesne oprogramowanie, czujnik deszczu
to kolejne atuty tego modelu.

AL-KO
ul. Bukowska 10, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo

www.al-ko.com/shop/pl/

ODŚNIEŻARKA AKUMULATOROWA
STIGA ST 8051 AE
Maszyna z wirnikiem o szerokości 51 cm, która odśnieży Twój ogród, ścieżki wokół
domu czy podjazd pod domem. Z regulacją wyrzutu do 180°. Bez ograniczeń
i praktycznie bezobsługowo! Ładujesz akumulator, umieszczasz w odśnieżarce
i działasz. Wszystko w technologii akumulatorowej Stiga 80 V. Gdy zrobi się ciemno, oświetlisz obszar pracy światłami przednimi LED.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl

ELEKTRYCZNA ŁUPARKA DO DREWNA
NAC WSE200-7-52-NH
Zbudowana na solidnym stalowym korpusie łuparka o mocy 2000 W
to doskonałe urządzenie do rozłupywania pociętego w klocki
drewna, przeznaczonego do spalania w kominkach lub piecach.
Hydrauliczny siłownik o sile nacisku 7 ton bez problemu rozłupie kłody drewna o średnicy od 50 do 250 mm i długości do 520 mm. Duże
koła ułatwiają przemieszczanie ważącego 46 kg urządzenia.

NAC
al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

TRAKTOREK OGRODOWY
OLEO-MAC OM92/16 KH
Traktorek ogrodowy Oleo-Mac OM92/16KH z lemieszem. Solidny traktorek z ramą konstrukcyjną opartą na odlewanej żeliwnej belce przedniej. Przekładnia hydrostatyczna. Lemiesz
120 cm z gumową listwą zgarniającą.

Oleo-Mac
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

www.oleomac.pl
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Ekspansja
AL-KO Kober

QUALITY FOR LIFE – to hasło przewodnie AL-KO KOBER Group, która
stawia na unikalną jakość produktów, komfort, nowoczesność
i bezpieczeństwo. Dlatego firma nie tylko wprowadza nowości,
ale systematycznie poszerza zakres swojej działalności. Tylko
w 2017 AL-KO KOBER SE, AL-KO GmbH przejęła firmę Masport oraz
przedsiębiorstwo Kohl-Gruppe AG, a także została inwestorem
i partnerem strategicznym firmy Steca Elektronik GmbH

A

L-KO KOBER GROUP to
globalna firma będącą
jednym z wiodących producentów sprzętu ogrodniczego
„gardentech“ oraz „techniki powietrznej“. Założyciel firmy, Alois
Kober, pierwszy warsztat ślusarski otworzył w 1931 r. w Kotz koło Augsburga, stawiając na jakość
i długotrwałą rodzinną tradycję.
Dzisiaj AL-KO działa w ponad
45 oddziałach na świecie, m.in.:
w Europie, Ameryce, Azji, Afryce,
Australii i Nowej Zelandii.

AL-KO NIE ZWALNIA TEMPA
We wrześniu 2017 r. AL-KO
Gardentech przejęła nowozelandzką firmę Masport, producenta
sprzętu ogrodniczego i outdoorowego. Masport jest liderem na
rynku w Nowej Zelandii i numerem 2. w Australii w kategorii
wysokiej jakości sprzętu ogrodniczego. Założona w 1910 r. firma
z siedzibą w Auckland oferuje ponadto szeroki asortyment sprzętu
do grillowania. – Cieszymy się, że
do grupy AL-KO dołączyła jedna
z najmocniejszych marek sprzętu

AL-KO KOBER SE ma dalsze plany rozwoju, przejmie
udziały w przedsiębiorstwie Mittelstandsholding,
specjalizującym się w 3 branżach: samochodowej,
produkcji części metalowych i technice kolejowej
Kohl-Gruppe AG w Kolonii

ogrodniczego zza Atlantyku. Inwestycja ta jest wyraźnym sygnałem dla jeszcze mocniejszej pozycji
AL-KO Gardentech w przyszłości
– mówi Stefan Kober, prezes zarządu AL-KO Kober SE. Obie marki skorzystają z wymiany know-how – co ostatecznie przyniesie
korzyść konsumentowi.

WARTO WIEDZIEĆ

Przejęcie firmy Masport to nie
jedyne wzmocnienia firmy AL-KO
KOBER. Niecały miesiąc temu,
AL-KO zakupiło większościowe udziały w przedsiębiorstwie
Kohl-Gruppe AG, specjalizującym
się m.in. w branży samochodowej,
a kilkanaście miesięcy temu szeregi
AL-KO zostały poszerzone o firmę

Steca Elektronik GmbH. Steca została
założona w 1976 r. i dziś jest jednym
z liderów w produkcji elementów
elektronicznych (EMS) i technologii
kablowej dla szerokiej gamy zastosowań, a także technologii solarnej.
Pozornie firmy te nie mają nic
wspólnego z branżą ogrodniczą,
niemniej jednak tylko pozornie.

– Technologie oraz know-how
tych przedsiębiorstw pozwoli na
możliwie najlepsze wykorzystanie potencjału technologicznego
także w produkcji sprzętu ogrodniczego. Już dziś doświadczenie
w technice pojazdowej zaowocowało stworzeniem lin ii traktorów
ogrodowych, które pod względem
prowadzenia, prędkości jazdy czy
też sztywności ramy nie mają sobie równych w swojej kategorii.
Podobnie jest z korpusami kosiarek, które zaprojektowano z myślą o trwałości i wygodzie użytkowania, zgodnie z hasłem AL-KO:
„Quality for life”. Widać więc, iż
AL-KO bardzo mocno inwestuje
w swój rozwój i przyszłość, dając
gwarancję swoim partnerom biznesowym, że współpraca z AL-KO
to ogromna korzyść. Mogę jedynie dodać, że to nie koniec inwestycji w rozwój światowej marki,
jaką jest AL-KO – podsumowuje
Marcin Liszyński, prezes zarządu
AL-KO Kober Sp. z o.o. 
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Zima stulecia czy
sto dni niepewności?
„Przygotuj się na ogromne mrozy i śnieżyce”, „Synoptycy alarmują: czeka
nas zima stulecia!” – od takich i podobnych nagłówków zaroiło się jesienią
w mediach, co w branży tak silnie uzależnionej od pogody wywołało
uzasadniony niepokój. Prawda jest jednak taka, że wiarygodne prognozy
dotyczące „siły”, a przede wszystkim końca zimy możemy poznać co
najwyżej z dwutygodniowym wyprzedzeniem

T

o może być najmroźniejsza
i najbardziej śnieżna zima od
lat – alarmowały na początku
jesieni media. Aktywność Słońca
jest teraz nieco mniejsza, nie ma
też już El Nino, czyli zjawiska pogodowego polegającego na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie
wysokiej temperatury, a właśnie
te symptomy mogą sygnalizować
ostrą zimę – donosiły serwisy informacyjne. Takie wieści szybko
roznosiły się także wśród przedstawicieli branży ogrodniczej i potęgowały niepewność po nie najlepszym sezonie. – Dystrybutorzy
będą z dużą ostrożnością planowali zamówienia na kolejny sezon,
odkładając je możliwie jak najpóźniej. Wielu z nich zrezygnuje
z wcześniejszego zatowarowania,
woląc stracić kilka procent rabatu
teraz niż później, na początku sezonu, stanąć przed koniecznością
zapłaty za towar, który jeszcze się
nie sprzedał i być może nie sprzeda się przez kilka kolejnych tygodni. Te obawy potęgują jeszcze
zapowiedzi srogiej zimy – mówił
w połowie października Wojciech

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

Grabowski, dyrektor handlowy firmy Hydrokomplet.

MROŹNA ZIMA
ODWOŁANA
Później okazało się jednak, że
pierwsze prognozy na temat zimy
2018 były mocno chybione, a na
pewno przedwczesne. Pierwsze mapy
pogodowe na tegoroczną zimę dla

całej Europy, opublikowane przez
amerykański serwis AccuWeather,
wbrew wcześniejszym zapowiedziom
zwiastowały raczej jej łagodne oblicze. W sylwestra – według przewidywań specjalistów z USA – w Warszawie może spaść powyżej 5 cm
śniegu, a temperatury w styczniu
będą oscylować w granicach -6 st. C.
Aktualne prognozy tego serwisu pokazują np. że w Poznaniu 21 grudnia
– czyli w dniu, w którym zaczyna się
kalendarzowa zima – będzie w dzień
-1 st. C. Potem, aż do 10 lutego [to
ostatni dzień, na jaki w chwili powstawania tego artykułu była dostępna
prognoza pogody – przyp. red.] – najzimniej miało być 12 i 27 stycznia:
-2 st. C. Takie temperatury trudno
uznać za zimę stulecia. Nie można

jednak wykluczyć bardziej pesymistycznego scenariusza – zima,
nawet jeśli nie będzie mroźna –
może potrwać znacznie dłużej
niż do 20 marca. Doświadczenie
pokazuje, że majowe przymrozki
i opóźnienie początku sezonu mogą
nie tylko zweryfikować plany handlowe, ale też skutecznie ostudzić
ogrodniczy zapał konsumentów.

DŁUGOOKRESOWE
PROGNOZY – ZNIKOMA
SPRAWDZALNOŚĆ
Jakiej pogody należy się
więc spodziewać w nadchodzących miesiącach? Prawidłowa

odpowiedź brzmi: nie wiadomo. – Jeśli ktoś poszukuje
odpowiedzi na pytanie, jaka
będzie zima, to jej nie znajdzie. Możemy mówić o tendencjach klimatologicznych
i danych z wielu lat, informujących o tym, jakie zimy w danym regionie bywały wcześniej.
Pytanie o to, jaka będzie najbliższa, pozostaje jednak nadal bez odpowiedzi. Instytut
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje
prognozy krótkoterminowe do
72 godzin oraz średnioterminowe obejmujące dwa najbliższe tygodnie. Na wewnętrzny
użytek IMGW-PIB przygotowuje również orientacyjne
miesięczne prognozy pogody,
jednak ich sprawdzalność jest
niskoprocentowa – mówi Katarzyna Bieniek, rzeczniczka
prasowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
– Natomiast wszelkie informacje, które można niekiedy
znaleźć w różnych źródłach,
mówiące o długookresowych,
zagranicznych prognozach –
amerykańskich czy rosyjskich,
niestety są obarczone tak dużym błędem procentowym, że
ich sprawdzalność jest znikoma – dodaje. 
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Jeśli ktoś poszukuje odpowiedzi na
pytanie, jaka będzie zima, to jej nie
znajdzie. Możemy mówić o tendencjach
klimatologicznych i danych z wielu lat,
informujących o tym, jakie zimy w danym
regionie bywały wcześniej – mówi
Katarzyna Bieniek, rzeczniczka prasowa
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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Nasiona na start
Długotrwałe chłody wiosną, a momentami nawet kilkustopniowe
kwietniowe przymrozki nie sprzyjały w tym sezonie sprzedaży
nasion. W tej kategorii są jednak grupy produktów z dużym
potencjałem – nasiona warzyw, nasiona na kiełki oraz nasiona
w formie ułatwiającej wysiew. Jak producenci oceniają miniony
sezon i jakie nowości będą napędzały sprzedaż w kolejnym sezonie?

B

ez wątpienia nie był to
najlepszy sezon dla branży nasiennej. Jakie wyniki handlowe odnotowali czołowi
producenci? – Najwyższe wzrosty
sprzedaży można było zauważyć
w fasolach, bobach oraz buraku
ćwikłowym i rzodkiewce. Spadek
sprzedaży odnotowaliśmy w segmencie kwiatów – od kilku lat właśnie ta grupa nasion sprzedaje się
najgorzej – mówi Aurelia Domina,
kierownik marketingu w firmie
„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze. Podobne obserwacje
mają także inni producenci. – Na
rynku od kilku lat można zauważyć tendencję spadkową w sprzedaży nasion kwiatów. Bardzo stabilnym segmentem są nadal warzywa – to tutaj można zauważyć
największe wzrosty, choć wcale nie
na nowościach. Przyciągają one
uwagę konsumentów, ale w skali całego obrotu liczą się głównie
najlepiej rotujące od lat pozycje
– mówi Jacek Syrocki, kierownik
działu marketingu w firmie Torseed. Wielu producentów odnotowuje także znaczące wzrosty
w sprzedaży nasion na kiełki oraz
zioła. Duży wpływ na sprzedaż ma
również popularność ekologii oraz
poszukiwanie przez konsumentów łatwiejszych, wygodniejszych
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rozwiązań. – Dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym sezonie
nasiona PlantiCo z linii „W zgodzie
z naturą” i „Łatwo i dokładnie”.
Należą do nich nasiona otoczkowane z naturalnym biostymulatorem wzrostu Nano-gro®, nasiona na taśmie z naturalnym nawozem i nasiona ekologiczne – mówi Alina Szyprowska, specjalista
ds. sprzedaży w firmie PlantiCo.
W modzie jest także własna uprawa na balkonie czy tarasie oraz kulinarne eksperymenty.

CZAS NA MIKROLISTKI

Jak co roku firmy nasienne wprowadzają na rynek sporo nowości.
Jedną z najważniejszych będą w kolejnym sezonie mikrolistki – zupełnie nowy produkt na polskim
rynku wprowadzany do oferty firm
W. Legutko i PlantiCo. To nasiona
roślin zbieranych w fazie pierwszych liści do całorocznej uprawy
w domowych warunkach. Zawierają
witaminy, mnóstwo substancji odżywczych oraz minerałów, których
stężenie może być nawet kilkakrotnie wyższe niż w dojrzałych roślinach. Interesujących nowości nie
zabraknie także w ofercie innych
producentów. Na przykład firma
Torseed poszerzy ofertę o oregano greckie, które różni się od tego
właściwego bardziej intensywnym,
pikantnym smakiem i aromatem
oraz barwą kwiatów – kwitnie na
biało. Uwagę konsumentów na
pewno przyciągnie także ogórek
konserwowy ‘White Wonder’ –
oryginalna odmiana o białej skórce; czy ogórek afrykański Kiwano
– ze smacznym, orzeźwiającym
miąższem o smaku kiwi i banana.
Swoją ofertę w segmencie warzyw
rozwija także firma Bros, stosunkowo nowy gracz na rynku nasiennym. – W nadchodzącym sezonie
nasza oferta poszerzy się o kilka
nowych pozycji, głównie z grupy
warzyw. Będą to m.in.: modny jarmuż, biała rzodkiew i kukurydza –
mówi Sabina Jasiukiewicz, manager
ds. marketingu w firmie Bros. Jak
podkreślają producenci, nowości
to wciąż skuteczny sprzedażowy
motor napędowy. – Bez nich nie
wyobrażamy sobie nowej oferty.
Najciekawszą z nich będzie nowa
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odmiana ogórka pochodząca z nochowskiej hodowli – ogórek ‘Horizon’ F1 – mówi Aurelia Domina.

DEBIUT NA RYNKU HOBBY
W nowym sezonie na rynku hobby zadebiutuje także nowa firma –
ALSEED GARDEN. – Kontynuujemy ponad 25-letnie tradycje firmy
ALSEED, oferując nasiona w małych
opakowaniach renomowanych firm
nasiennych pod marką ALSEED GARDEN. Na początek wprowadzamy do
sprzedaży na rynek hobby 19 pozycji
najbardziej popularnych warzyw, takich jak pomidor, marchew, pietruszka czy fasola szparagowa. Wszystkie
oferowane przez nas odmiany charakteryzują się bardzo wysoką plennością i zdrowotnością – mówi Antoni
Lipniewski, właściciel firmy ALSEED.

ASORTYMENT
„NA ZDROWIE”
Jakie handlowe trendy mają
największy wpływ na sprzedaż
nasion? Niezmiennie ekologia,
zdrowe odżywianie i idea grow
your own. Z roku na rok poszerza
się także nowa grupa klientów – to
miejscy ogrodnicy. – Tarasy i balkony z coraz większą pomysłowością wykorzystywane są jako miniogródki. Trendy te przekładają
się na duże zainteresowanie ziołami i warzywami służącymi do
przyrządzania sałatek – wyjaśnia
Aurelia Domina. Dla branży nasiennej bardzo ważna jest także
grupa klientów, dla której własna
uprawa z nasion jest najlepszym
sposobem na pozyskanie zdrowej żywności. – Trendy rynkowe

odzwierciedlają wzrost sprzedaży w grupach asortymentowych,
które mogę nazwać jednym słowem – zdrowie. Nasiona na kiełki, zioła – w tym zioła stosowane
w ziołolecznictwie – to były hity
sprzedażowe ubiegłego sezonu.
Warzywa, a zwłaszcza odmiany
własne PNOS, od lat notują wzrost
sprzedaży – mówi Agnieszka Sudoł, dyrektor handlowa w Przedsiębiorstwie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o.
Najlepszym dowodem na coraz
większą dbałość konsumentów
o zdrowie są nasiona BIO – produkt na polskim rynku ciągle niszowy, ale z dużym potencjałem,
o który ofertę poszerzają kolejni
producenci. 
REKLAMA 
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POLAN gotowy na
nowe wyzwania
Po handlowym sukcesie kwiatów jadalnych i odmian warzyw do uprawy
balkonowej firma POLAN przed nowym sezonem wprowadziła kolejne
ciekawe nowości m.in. serię „Naturalne antyoksydanty” zawierającą
16 pozycji wyselekcjonowanych gatunków warzyw o właściwościach
prozdrowotnych. – Od kilku lat można zaobserwować, że odmiany
zagraniczne są sukcesywnie wypierane przez odmiany rodzime. O to
nam głównie chodzi – mówi Monika Sasal, dyrektor handlowa w firmie
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.

warzyw i kwiatów będą cieszyć się
dużą popularnością. Wychodząc naprzeciw wielokrotnym zapytaniom
naszych klientów wprowadziliśmy
także oznaczenia – zarówno roślin
miododajnych, jak i roślin odstraszających komary i kleszcze.
		
Jakie są cele handlowe firmy Polan na najbliższy sezon?
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Które z nowych produktów wprowadzonych przed nadchodzącym sezonem do Państwa oferty będą w największym stopniu
napędzały sprzedaż i dlaczego?

Produktami, które w ubiegłym
sezonie zdobyły rzesze odbiorców
były kwiaty jadalne oraz szeroki
asortyment odmian warzyw do
uprawy balkonowej, na tarasy czy na
patio. W nowym sezonie poszerzyliśmy asortyment kwiatów jadalnych
o kolejne 5 pozycji. Ponadto seria ta
otrzymała wyróżnienie Kreator GardenTrendów 2017 oraz dostaliśmy
wyróżnienie Złota Strelicja 2017 za
Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych, który odbył się już po raz drugi w Ogrodach Hortulus Spectablis
w Dobrzycy – byliśmy partnerem
tego przedsięwzięcia. Serię nasion
na kiełki w nowej szacie graficznej,
którą wprowadziliśmy już w ubiegłym sezonie – ze względu na jej
dużą popularność – w nadchodzącym

sezonie powiększamy o kolejne nowe,
ciekawe pozycje.
Mam nadzieję, że hitem sprzedażowym w nowym sezonie będzie
także nowa seria „Naturalne antyoksydanty”, zawierająca 16 pozycji
wyselekcjonowanych gatunków warzyw o właściwościach prozdrowotnych. Liczymy, że nowości, które
wprowadziliśmy w serii podstawowej

Bogaty asortyment naszej firmy
sprawia, że jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w branży
nasiennej. Na każdy nowy sezon rozszerzamy ofertę o odmiany innych,
wiodących producentów i obecnie
możemy się pochwalić liczbą ponad
1400 pozycji nasiennych. Nasiona
warzyw w całym asortymencie odgrywają kluczową rolę – to ok. 80%
sprzedaży, a 20% przypada na nasiona kwiatów czy ziół. Najlepiej na
polskim rynku sprzedają się takie
warzywa, jak: buraki, ogórki, marchwie, fasole, pietruszki, rzodkiewki,
sałaty oraz kopry. Eksport nasion
w przypadku naszej firmy wzrasta
co roku, a dużym zainteresowaniem
cieszą się odmiany warzyw z naszej
hodowli. Wchodząc w nowy sezon
staramy się zawsze poszerzać nasz
dotychczasowy asortyment o nowości hodowlane. W tym sezonie
będziemy mocno promować 2 nowe
odmiany ogórków mieszańcowych
– ‘Arko’ F1 oraz ‘Remiz’ F1.
Na przestrzeni lat można zauważyć, że w branży hodowlano-nasiennej klienci poszukują odmian dostosowanych do naszych warunków
klimatyczno-glebowych, plennych,
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W tym sezonie szczególny nacisk kładziemy na promocję
nowej serii „Naturalne antyoksydanty” oraz nasion na
kiełki w nowej szacie graficznej oraz na promocję odmian
z naszej hodowli

odpornych na choroby i przede wszystkim łatwych w uprawie. Oczywiście
ciągle zmieniająca się „moda rynkowa” również determinuje popyt
na poszczególne odmiany. Bardzo
rozpowszechniona w obecnych czasach żywność ekologiczna, produkcja ekologiczna czy zdrowa żywność
wpływają na większe zainteresowanie
odmianami nadającymi się do upraw
ekologicznych oraz odmian zawierających duże ilości składników odżywczych. Stąd w naszym asortymencie
proponujemy „Naturalne antyoksydanty” czy poszerzającą się z roku na
rok liczbę nasion na kiełki. Nie należy również zapomnieć o cenie, która
w dużej mierze weryfikuje ostateczne
decyzje zakupowe podmiotów gospodarczych czy klientów indywidualnych. Ceny naszego asortymentu są
zrównoważone, a jakość oferowanych
przez nas produktów bardzo restrykcyjnie kontrolowana. Nasza firma
może się poszczycić bardzo cennym
kapitałem hodowlanym w postaci doświadczonych specjalistów oraz stacji
i obiektów hodowlanych, dzięki czemu odmiany, które polecamy posiadają wysokie walory jakościowe i odpornościowe, a przede wszystkim są
sprawdzone w naszym klimacie i naszych szerokościach geograficznych.
Od kilku lat można zaobserwować,
że odmiany zagraniczne są sukcesywnie wypierane przez odmiany
rodzime – o to nam głównie chodzi.
Jakie kategorie produktowe będą najsilniej wspierane
marketingowo?

Uaktualniamy na bieżąco katalog
odmian warzyw i kwiatów z naszej
hodowli czy ulotki ze szczegółowymi
zaleceniami uprawowymi. Na pewno będą one wsparciem w sprzedaży bezpośredniej. W przypadku serii „Kwiaty jadalne” oraz „Naturalne
antyoksydanty” również będziemy
dysponować ulotkami, na których
będzie można znaleźć szereg interesujących informacji. Bezpośrednia
współpraca naszych przedstawicieli
handlowych z hurtowniami ogrodniczymi na terenie całej Polski bardzo
pozytywnie wpływa na zainteresowanie i popyt na nasze produkty.
Do wzrostu sprzedaży przyczynia
się również modernizacja naszego
sklepu internetowego.
W tym sezonie szczególny nacisk kładziemy na promocję nowej
serii „Naturalne antyoksydanty”
oraz nasion na kiełki w nowej szacie
graficznej oraz na promocję odmian
z naszej hodowli. Sukces w sprzedaży nasion w punktach detalicznych zależy przede wszystkim od
samego produktu, jego ekspozycji
oraz od profesjonalizmu doradcy.
Na pierwszym miejscu jest wiedza
sprzedawców i ich umiejętność dobrej komunikacji z klientem. Konsument niekoniecznie musi zawsze
kupić produkt – ma przede wszystkim wyjść zadowolony – albo z produktem, który spełni jego oczekiwania, albo ze zdobytą wiedzą. Wtedy
wróci i przyprowadzi ze sobą innych
potencjalnych klientów. Tak buduje
się relacje z konsumentami, tworząc
grono stałych, związanych z danym

punktem detalicznym klientów. Kolejnym bardzo ważnym elementem
są wszystkie reguły marketingowe
dotyczące samego produktu. Największe znaczenie ma szerokość
oferty, a także ciągła dostępność
produktu zarówno w ilościach detalicznych, jak i hurtowych. Ważna jest też ekspozycja produktów,
wygląd opakowań i „czytelność”
zawartych na nich informacji oraz
lokalizacja nasion na terenie punktu
detalicznego. Co roku staramy się zapewniać naszym odbiorcom różnego
rodzaju ekspozytory na nasz szeroki
asortyment nasienny. Zwiększamy
także na terenie całej Polski liczbę
naszych ekspozycji całorocznych
‘shop-in-shop’, które cieszą się coraz
większym zainteresowaniem – jest
ich obecnie już 26.
Czy sprzedaż odmian warzyw
do uprawy balkonowej, na tarasach czy patio zaczyna odgrywać
znaczącą rolę w skali wszystkich
sprzedawanych nasion warzyw?

Starsze i średnie pokolenie to osoby
wyrosłe na tradycjach osiedlowych
ogródków działkowych i przyzakładowych działek. Po utracie sporej
ilości przestrzeni zielonej w miastach – poprzez likwidację działek
zakładowych i niektórych ogródków działkowych – obserwujemy
większe zainteresowanie nasionami
warzyw do uprawy balkonowej, na
tarasy czy patio. Bardzo popularna
stała się uprawa ziół w doniczkach
czy uprawa takich gatunków warzyw, jak pomidor, papryka, szczypiorek, seler czy pietruszka naciowa.
Ponadto można zaobserwować, że
z roku na rok wzrasta popularność
trendu grown your own. Nasza oferta jest dostosowywana do potrzeb
klientów szukających odmian łatwych w uprawie, które są w stanie
wyhodować we własnym zakresie. 
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TOP INNOWACJA LISTOPADA –
Preparat Urynal

O nagrodzonym w listopadzie certyfikatem Top Innowacja
preparacie Urynal z Wojciechem Kozielskim, prezesem firmy
Zielony Dom rozmawia Agnieszka Idziak, redaktor naczelna
„Biznesu Ogrodniczego”

Wojciech Kozielski, prezes firmy Zielony Dom
i Karolina Kałdońska, dyrektor zarządzająca
„Biznes Ogrodniczy”

trawnika przed
moczem psów. Preparat Urynal dzięki kilku szczepom
pożytecznych bakterii
i grzybów jest najlepszym rozwiązaniem problemu brązowych
plam wypalanych przez mocz
zwierząt domowych. Raz zaaplikowany wytwarza barierę, która będzie
w ciągły sposób neutralizować działanie
azotu na murawę. Dodatkowa korzyść to
lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez trawę.

Czym nagrodzony preparat wyróżnia się na rynku, co świadczy o jego

Jaki jest jego skład i jak działa Urynal?

innowacyjności?

Preparat zawiera zestaw bakterii
i grzybów rozkładających mocz i wspomagających rozwój trawy. Działa przez

To jedyna tego typu intensywna, w pełni naturalna, mikrobiologiczna ochrona

2 miesiące. Opady deszczu nie skracają
okresu działania.
Dlaczego właściciele trawników, z których korzystają zwierzęta domowe,
mają tak duży problem z utrzymaniem
efektownej i pięknie zielonej murawy?

Sprawcą odparzeń trawnika jest azot
zawarty w moczu zwierząt. Dzieje się tak
dlatego, że psy i koty jedzą pokarm mięsny, wysokobiałkowy. Białka w organizmie
zwierzęcia ulegają przetworzeniu, a wydzielony azot usuwany jest wraz z moczem. Trawnik obumiera przez nadmiar
azotu. Choć jego niewielkie ilości są dla
trawy korzystne i większość nawozów do
trawników zawiera związki azotowe, to
przedawkowanie tego pierwiastka prowadzi do obumierania murawy. 

TOP INNOWACJA

POLECAMY NOWOS´ CI
WYRÓZ˙ NIAMY INNOWACJE!
Rubryka „Nowości” stanowi cenne źródło informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji
asortymentowych w placówkach handlowych.
W grudniu certyfikat Top Innowacja został przyznany
firmie Torseed za nasiona Ogórka ‘Ibis’ F1.
Gratulujemy!

Nasiona Ogórka ‘Ibis’ F1
Pierwsza i jedyna polska odmiana ogórka tolerująca niskie temperatury w okresie wschodów i w początkowym okresie wzrostu. ‘Ibis’ F1 to nowa heterozyjna odmiana ogórka
polowego, która powstała ze skrzyżowania linii rodzicielskich wyhodowanych w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach, natomiast hodowlę zachowawczą i reprodukcję prowadzi
TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu. Odmiana
ogórka polowego ‘Ibis’ F1 gwarantuje opłacalność produkcji dzięki mniejszym kosztom
ochrony chemicznej (kompleksowa odporność lub tolerancja na najgroźniejsze patogeny)
oraz niskiej cenie materiału siewnego. Konsumenci proekologiczni docenią odmianę, która
zapewni wysoką jakość żywności. Owoce tej odmiany są genetycznie wolne od goryczy.
Odmiana wczesna, której siewki mają duży wigor, objawiający się zdolnością do regeneracji
po wystąpieniu chłodów.
Odmiana bardzo plenna, stabilna w plonowaniu dzięki tolerancji na deficyt wody. Rośliny
tego mieszańca cechuje wyjątkowa kondycja, co zapewnia długi okres wegetacji, a to
pozwala na przedłużenie zbiorów do jesieni. Ibis F1 wytwarza prawie wyłącznie kwiaty
żeńskie od 1 do 3 w węźle. Skórka zielona do ciemnozielonej; brodawki średniej grubości
mało liczne, kolce białe. Owoce: średniej długości, tępo zakończone przy nasadzie,
nie przerastają na grubość, posiadają małą do średniej komorę nasienną z niewielką
ilością nasion. Owoce bardzo smaczne, chrupkie, bez goryczy. Polecane do konserwowania i kwaszenia. Posiada kompleksową polową odporność na choroby
(parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka, mączniak prawdziwy i rzekomy).
Polecana do uprawy integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną. 

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń
www.torseed.pl
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OGÓREK GRUNTOWY ‘TRAPER’ F1

POMIDOR POD OSŁONY
‘SONET’ MIESZANIEC
Tworzy owoce typu śliwkowego czerwone
o masie ok. 90 g, zebrane w grona (8-10 szt.).
Owoce o wysokiej zawartości suchej masy są
jędrne, nie pękają, nie spadają, równomiernie
dojrzewają w gronie, są bardzo smaczne i aromatyczne. Odmiana w typie LSL, posiada odporności: na nicienie, werticiliozę, fuzarium.

Odmiana wczesna, plenna, partenokarpiczna. Roślina
o tradycyjnym (niekończącym się) typie wzrostu. Owoce o zielonej barwie skórki, bardzo krótkie, ze średniej
długości smugami, białymi kolcami średniej gęstości.
Odmiana polecana do uprawy gruntowej. Doskonała
do konserwowania i na korniszony. Wykazuje podwyższoną odporność na mączniaka rzekomego.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

RZODKIEWKA ‘CARMESA’
NASIONA: RZODKIEW BIAŁA
Nadaje się do uprawy przez cały rok. Jest bogata w witaminy i średnio ostra w smaku. Charakteryzuje się wydłużonym, klinowatym kształtem,
osiąga średnicę 4-6 cm i długość 17-25 cm. Dojrzałe owoce osiągają nawet ok. 200 g. Nadaje
się do uprawy amatorskiej. Polecana do uprawy ze zbiorem w okresie letnim. Wysiewać na
głębokość 0,5 cm.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

CEBULA ‘TOSCA’
Średnio późna (130-135 dni), plenna, tworzy cebule o wydłużonym kształcie, średnicy 5 cm, długości 14-17 cm,
masie 150 g, pokryte żółto-brązową łuską. Taki kształt
cebuli pozwala na bardzo wygodne krojenie w równej
wielkości plastry i ogranicza ilość odpadów do minimum.
Polecana do bezpośredniego spożycia i bardzo długiego
przechowywania.

Odmiana wczesna tworząca bardzo duże (średnicy 3-5 cm),
kuliste zgrubienia z cienką, połyskującą skórką. Miąższ delikatny, smaczny, odporny na parcenie. Zbiór po 25-30 dniach
od siewu. Odmiana do całorocznej uprawy polowej oraz
wczesnowiosennej uprawy w tunelu i pod agrowłókniną.

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

SAŁATA ŁODYGOWA ‘PURPURAT’
(GŁĄBIK KRAKOWSKI)
Częścią jadalną jest gruba i soczysta łodyga długości 30-60 cm. Skórka jest czerwonawa, a miąższ
biało-zielony. Spożywana może być na surowo, po
ugotowaniu lub po zakiszeniu. Uprawiać bardzo
wczesną wiosną albo na zbiór jesienny (latem wybija w pędy nasienne i drewnieje).

TORSEED
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

MIKROLISTKI RZODKIEWKI
Mikrolistki (microgreens) to bardzo młode rośliny
w początkowej fazie wzrostu (liścienie i pierwsze liście
właściwe), spożywane na surowo po ścięciu wraz
z łodygami. Nasiona pozostają w podłożu. Idealne do
całorocznej, łatwej uprawy w domu przez cały rok;
smaczne i zdrowe.

PlantiCo
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

NASIONA EKOLOGICZNE
NA KIEŁKI BIO – KAPUSTA
CZERWONA
Nasiona ekologiczne produkowane są w oparciu
o naturalne metody uprawy bez użycia chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych,
potwierdzone certyfikatem. Kiełki BIO PlantiCo: burak ćwikłowy, brokuł, gorczyca, kapusta czerwona, lucerna, rzeżucha, rzodkiewka, słonecznik, mix
pikantna.

Plantico
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1 A, 05-082 Stare Babice

www.plantico.pl

KUKURYDZA CUKROWA
RUSTLER F1 GAMA PROFI
TANIEC KWIATÓW NASIONA
NA TAŚMIE SWING
W zestawie: kosmos, ostróżka ogrodowa, godecja. Nasiona kwiatów łatwe w uprawie, jednoroczne i bardzo długo kwitnące!

Vilmorin Garden
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k/Poznania

www.vilmorin-garden.pl

Odmiana późna, dojrzała po ok. 110-115
dniach. Cechuje się silnym wigorem po wysiewie. Kolby bardzo słodkie i długie na ok. 21 cm
ze średnicą ok. 5 cm i 16-18 rzędami. Daje wysoki plon. Wysoka odporność na choroby.

Vilmorin Garden
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki k/Poznania

www.vilmorin-garden.pl

NOWOŚCI
PAPRYKA ‘JOLANTA’ PNOS
Odmiana średnio wczesna. Owoce w fazie dojrzałości fizjologicznej czerwone, gładkie z ładnym połyskiem, o masie do 230 g, w kształcie krótkich, kwadratowych graniastosłupów
o zaokrąglonym wierzchołku. Miąższ gruby,
soczysty, 10-12 mm, bardzo smaczny. Owoce
dobrze znoszą transport, twarde, produkowane
z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia
i przetwórstwa.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

POMIDOR SZKLARNIOWY
‘PEDRO’ – MIESZANIEC F1
Odmiana późna, mieszańcowa, przeznaczona
do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych.
Tworzy gładkie, czerwone, kuliste owoce o masie 120–135 g, bardzo trwałe i bardzo smaczne.

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLTICO
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl
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DYNIA OLBRZYMIA
‘UCHIKI KURI’ (HOKKAIDO)
Odmiana dyni typu Hokkaido o płożącym pokroju i średniej sile wzrostu. Skórka pomarańczowa lub czerwonawa, miąższ ciemnożółty,
smaczny i soczysty. Owoce o beczułkowatym
kształcie, żebrowane, niewielkie – osiągają
średnią wagę 1-1,5 kg. Wyróżnia się bardzo dużą
zawartością karotenu i witaminy C. Doskonała
do zup, ciast, zapiekania i faszerowania.

Przedsiębiorstwo Nasienne ROLTICO
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

JARMUŻ ‘NERO DI TOSCANA’
Jarmuż NERO DI TOSCANA typ toskański – bardzo dekoracyjna odmiana jarmużu, nazywana
również czarną kapustą o długich, wąskich liściach i ciemnozielonej barwie. Doskonałe
źródło witaminy A i C dostępne prawie przez
cały rok, gdyż może on być zbierany
latem, jesienią, a także zimą.

KHNO POLAN
ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków

www.nasiona.pl

PODŁOŻE DO WYSIEWU
KIK-MIX
NOWE Podłoże do wysiewu wchodzi
w skład linii podłoży profesjonalnych KIK-MIXexpert. Specjalny skład długo utrzymuje stałą wilgotność i trwałą strukturę. Przeznaczone do wysiewu, pikowania
i uprawy sadzonek kwiatów, warzyw i ziół
we wczesnych fazach rozwojowych. Opakowanie wykonane z ogromną dbałością o szczegóły, podkreśla profesjonalny
charakter produktu. Dostępne opakowania: 80 l.

BIONAWÓZ
Nawóz granulowany o nieograniczonym zastosowaniu w ogrodnictwie
ekologicznym. Jest nawozem wszechstronnym, który zawiera wszystkie
niezbędne w żywieniu roślin składniki pokarmowe, w tym substancję organiczną, która pozytywnie wpływa na rozwój korzystnej flory bakteryjnej w glebie. Nie tylko użyźnia ziemię, ale również poprawia strukturę gleby. Teraz w nowym praktycznym opakowaniu 300 ml.

CDN
ul. Zębcowska 5, 63-421 Janków Przygodzki

www.cdn-nawozy.pl

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY
ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

www.kikmix.eu

VILA SPRINT DO ROŚLIN
KWITNĄCYCH
Nawóz płynny nowej serii Vila Sprint z innowacyjnym dozownikiem o podwójnej funkcji 2w1
SPRAY lub MGIEŁKA. Przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich roślin kwitnących.
Gotowy do bezpośredniego użycia. Nawóz NPK
(MgO, S) z zestawem mikroelementów MICRO
POWER+: żelazem, manganem, cynkiem, miedzią, borem, molibdenem. Opakowanie 500 ml.

Vila

VILA SPRINT DO PELARGONII
Nawóz płynny nowej serii Vila Sprint z innowacyjnym dozownikiem o podwójnej funkcji 2w1 SPRAY lub
MGIEŁKA. Przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich rodzajów pelargonii oraz innych roślin
balkonowych (np. fuksje, werbeny, aksamitki, złocienie). Gotowy do bezpośredniego użycia. Nawóz NPK
(MgO, S) z zestawem mikroelementów MICRO POWER+: żelazem, manganem, cynkiem, miedzią, borem, molibdenem. Opakowanie 500 ml.

ul. Górnośląska 4E, Szczecin

Vila

www.vila-nawozy.pl

ul. Górnośląska 4E, Szczecin

www.vila-nawozy.pl
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POKARM ZIMOWY
DLA PTAKÓW PREMIUM

SANITAR ACTIVE –
SERIA AGRECOL NATURA

Jest to mieszanka ziaren zbóż, słonecznika oraz innych roślin oleistych przeznaczona do dokarmiania ptaków żyjących na wolności. Skomponowana ze składników pokarmowych dopasowanych
do naturalnego trybu życia tych ptaków. Pożywna
mieszanka zapewnia ptakom zimującym odpowiednią ilość składników pokarmowych podczas
najtrudniejszych do przetrwania dni.

Nowoczesny, naturalny biopreparat,
służący do obróbki i unieszkodliwiania
ścieków oraz nieczystości zgromadzonych w szambach, oczyszczalniach
ścieków i latrynach. Preparat niweluje
przykre zapachy oraz zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji.
Sanitar Active jest bezpieczny dla zwierząt i środowiska. Ulega biodegradacji.

Planta
ul. Ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego 16 A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl

SZYBKOZŁĄCZKA Z ZAWOREM
NA WĄŻ 3/4 CALA
Szybkozłączka z zaworem na wąż 3/4 cala umożliwiająca
łatwe podłączenie węża do kranu lub innego urządzenia
poprzez przyłącza lub łączniki. Wykonana z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego o właściwościach antypoślizgowych.
Szybkozłączka wyposażona jest w zawór AQUA STOP,
którym można dowolnie regulować ciśnienie wody
lub całkowicie zakręcić jej dopływ.

ZAWIESZKA KWIAT
POMARAŃCZY
Preparat w postaci zawieszki do zwalczania
moli. Skutecznie zabezpiecza odzież przechowywaną w szafach, szufladach i garderobach
przed niszczącym działaniem moli. Nadaje
ubraniom przyjemny, świeży zapach kwiatu
pomarańczy.

BROS
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

RAMP

www.bros.pl

ul. Jugosłowiańska 25a, 92-720 Łódź

AERO POND

www.ramp.pl

Zestaw napowietrzający do stawu. Składa się z membranowej
pompy powietrza, wężyków i kamieni napowietrzających. Natlenia wodę, zapobiega zamarznięciu stawu, a także uchroni ryby
przed przyduchą w czasie letnich upałów.

OBRZEŻE GRADENFLEX
Obrzeże służy do oddzielania różnych
struktur w ogrodzie. Jedyny element
widoczny nad powierzchnią – rurka –
pełni funkcję ozdobną. Posiada elementy utrzymujące obrzeże w podłożu, dzięki czemu nie wymaga użycia
kotew. Długość w krążku: 10 m.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.pl

Gardener
Juchnowiec Dolny 6A, 16-061 Juchnowiec
Kościelny

SZTUCZNY PRZERĘBEL
Pływający przerębel styropianowy do oczka wodnego, niezbędny w każdym stawie zimą. Zapewnia wymianę gazową i chroni ryby
przed przyduchą. Zapobiega zamarznięciu całej powierzchni stawu.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.pl

www.najlepszeobrzeze.pl

PALISADA GARDENER
Palisada Gardener służy do dekoracyjnego oddzielania obszarów o różnym zagospodarowaniu. Wyjątkowo elastyczna
w nadawaniu różnorodnych kształtów. Dostępne kolory: grafitowy, terakota, ciemny
brąz, zielony. Opakowanie zawiera 4 elementy po 60 cm.

Gardener
Juchnowiec Dolny 6A, 16-061 Juchnowiec Kościelny

www.najlepszeobrzeze.pl
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#BO na FB

Kampanie na Facebooku i innych portalach społecznościowych mają
coraz większe znaczenie – to jeden z najszybciej rozwijających się
kanałów dotarcia do klienta, a w wielu branżach bardzo efektywne
narzędzie marketingowe. Systematycznie powiększa się
także zasięg postów publikowanych na facebookowym profilu
„Biznesu Ogrodniczego”

W

ydanie papierowe „Biznesu Ogrodniczego”,
ukazującego się na rynku od 10 lat, ma stałe grono wiernych czytelników. Przy nakładzie
7 tys. egzemplarzy pozwala dotrzeć do wszystkich najważniejszych przedstawicieli branży. Coraz większe grono czytelników
korzysta jednak także z social mediów tego tytułu, które są doskonałym uzupełnieniem wydania
papierowego, pozwalającym na
bieżąco, każdego dnia, śledzić wydarzenia na rynku ogrodniczym.
Potwierdzeniem tej tezy są twarde dane. Łączny zasięg, czyli liczba
osób, które widziały którykolwiek
z postów na profilu „Biznesu Ogrodniczego”, wyniósł w październiku,
biorąc pod uwagę cykl 28 kolejnych
dni, prawie 85 tys. Natomiast liczba interakcji związanych z postami, czyli polubień, udostępnień
oraz komentarzy, w okresie od
22 października do 18 listopada
wyniosła blisko 25 tys.

B2B
Warto podkreślić, że czasopisma
branżowe i ich aktywność w social
mediach ma docierać do zupełnie
innej grupy docelowej niż w przypadku np. czasopism ogrodniczych,
które z założenia mają większy zasięg, bo podobnie jak inne tytuły

FB tzw. followersami są głównie
przedstawiciele branży ogrodniczej – właściciele i managerowie
firm producenckich, gospodarstw
szkółkarskich oraz sklepów i centrów ogrodniczych. W tej grupie,
liczącej ok. 4,5 tys. osób, dominują
kobiety (62%). Najliczniejszą grupą
odbiorców śledzących aktywność
„BO” na tym portalu społecznościowym stanowią natomiast osoby w wieku od 25 do 54 lat (81%),
z czego osoby w wieku od 25 do 44
lat stanowią 65%, a użytkownicy
w przedziale 45-54 – 16%. Kolejną
znaczną grupą są natomiast osoby w wieku od 55 do 64 lat, którzy
stanowią 8% wszystkich odbiorców. Największa liczba followersów pochodzi z województw mazowieckiego, wielkopolskiego oraz
małopolskiego.

AUTORSKIE POSTY
I FILMY

są kierowane do szerokiego grona
konsumentów. W przypadku profilu „Biznesu Ogrodniczego” na

Zdaniem specjalistów od social
mediów największą popularnością
w tym kanale cieszą się autorskie
posty – wiadomości tego typu stanowią trzon informacji publikowanych na FB „Biznesu Ogrodniczego”.
Bardzo popularne są także autorskie, krótkie filmy wideo. Zgodnie
ze strategią wydawcy „Biznesu
Ogrodniczego” ich liczba na social
mediach tytułu będzie co miesiąc
coraz większa. 

W przypadku profilu „Biznesu Ogrodniczego” na FB tzw.
followersami są głównie przedstawiciele branży ogrodniczej –
właściciele i managerowie firm producenckich, gospodarstw
szkółkarskich oraz sklepów i centrów ogrodniczych.
W tej grupie, liczącej ok. 4,5 tys. osób, dominują kobiety .
Najliczniejszą grupą odbiorców śledzących aktywność „BO”
na tym portalu społecznościowym stanowią natomiast osoby
w wieku od 25 do 54 lat
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MIĘDZYNARODOWE
Dni Zieleni Green Days
Największe w Europie Środkowej Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo
w dniach 23-25 marca 2018 organizuje Międzynarodowe Dni Zieleni Green Days

O

rganizatorzy stworzą nowoczesną formułę targową dostosowaną do potrzeb i strategii marketingowych
klientów. – Targi są narzędziem plastycznym, służącym szeroko pojmowanej promocji. Coraz więcej firm
zgłasza się z autorskimi, nowatorskimi projektami.
Jednym z nich będzie prestiżowy projekt Smithers
Oasis, realizowany w ramach salonu florystycznego

– mówi Joanna Kotwicz-Gilewska, dyrektor targów. Przyszłoroczna edycja targów Green Days będzie sporym zaskoczeniem zarówno dla zwiedzających, jak i dla wystawców. Wydarzenie odbędzie
się w jednym czasie z targami branży budowlanej
House Days, którym towarzyszy kongres architektów Concept Design. Połączenie to jest nie bez znaczenia dla wystawców salonu małej architektury.

Wystawa, tak jak w ubiegłym roku, zostanie podzielona na 5 salonów tematycznych. W Salonie
Architektury Krajobrazu będzie można porozmawiać z profesjonalistami z branży projektowania
ogrodów i zielonych przestrzeni miejskich. Salon
Małej Architektury to przegląd wyposażenia każdego ogrodu: od mebli ogrodowych, przez ogrodzenia, rzeźby ogrodowe, po lampy i baseny. W Salonie
Ogrodnictwa zaprezentowany zostanie materiał
szkółkarski. Salon Florystyki pokaże ofertę kwiatów
ciętych, cebulowych, doniczkowych oraz materiałów florystycznych. Z kolei Salon Techniki Ogrodniczej – sprzęt ogrodniczy, a Salon Pszczelarstwa
– sprzęt i nowe technologie związane z produkcją
miodu oraz żywność, suplementy i kosmetyki. 

#PROJEKTPOMAGAM –
30 kobiet, 15 niezwykłych duetów
Firma Vilmorin Garden jest partnerem niezwykłego charytatywnego
przedsięwzięcia #ProjektPomagam

T

o charytatywne przedsięwzięcie realizowane przez portal Business & Prestige
na rzecz Fundacji Dar Szpiku. Projekt wspiera
30 wyjątkowych kobiet, 15 artystek i 15 kobiet biznesu, m.in.: Agata Kulesza, Lidia Popiel, Aneta Kręglicka, Ewa Kasprzyk, Tamara
Arciuch, Daria Widawska, Katarzyna Bujakiewicz, Agnieszka Dygant, a z biznesu m.in.
Violetta Ratajczak, dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią Vilmorin Garden.

Ideą projektu jest wsparcie działań Fundacji
Dar Szpiku poprzez stworzenie pięknego albumu fotograficznego „Business & Prestige Excellence”, w którym kobiety top biznesu i gwiazdy łączą się, aby pokazać swoją
siłę i determinację w niesieniu pomocy dzieciom chorym onkologicznie.
Portal Business & Prestige oraz wszystkie
zaangażowane osoby i firmy przygotowując ten
szczytny projekt pragną zebrać jak największą

LET'S GO GREEN – TOGETHER!
W 2018 r. partnerem targów IPM ESSEN, które odbędą się w dniach od 23 do 26 stycznia,
będzie Dania. Let's Go Green – together! – będzie hasłem przewodnim wydarzenia

I

PM ESSEN to wiodące na
świecie targi ogrodnicze, które odbędą się 23-26 stycznia
2018 r. w Messe Essen. Blisko 1600 wystawców z 45 krajów zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania i produkty

ogrodnicze, począwszy od roślin i kwiatów
ciętych, przez sprzęt, po najnowsze technologie do wykorzystywane w ogrodnictwie.
W 2018 r. blisko 100 duńskich wystawców
zajmie całą halę tymczasową 14 i Foyer Grugahalle. Wystawcy z Danii chcą zaprezentować

sumę pieniędzy podczas gali charytatywnej
i przekazać całkowity dochód z licytacji oraz
ze sprzedaży albumów na rzecz podopiecznych Fundacji Dar Szpiku – 55 dzieci ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Zwieńczeniem projektu będzie gala
charytatywna oraz wernisaż, które odbędą się
7 grudnia w hotelu Bellotto***** w Warszawie. 

i wprowadzić na międzynarodowy rynek nowe
gatunki roślin doniczkowych oraz zwrócić uwagę na ważne aspekty energooszczędnej produkcji roślinnej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Dania będzie krajem partnerskim IPM
ESSEN 2018. Od ponad 20 lat prezentujemy
na targach w Essen nasze produkty. Te targi są
niewątpliwie bardzo ważną platformą handlu
i informacji o rynku. Jesteśmy dumni z faktu, że Dania może być ich częścią. Let’s go green – together – mówi Peter Larsen-Ledet, dyrektor zarządzający Floradania Marketing. 
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Nowe wyzwanie z RWO
W sezonie 2018 wystartuje trzeci sezon z Rodzinnymi Warsztatami
Ogrodniczymi. Organizatorzy przygotowali niespodziankę. Event 2 maja
odbędzie się placówce, która zaoferuje największą kwotę na stworzenie
małego ogrodu w domu dziecka, w domu pomocy społecznej lub innym
miejscu wskazanym przez sklep. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
redakcja@biznes-ogrodniczy.pl

R

odzinne Warsztaty Ogrodnicze to spotkania edukacyjne, które odbywają się
w centrach ogrodniczych w całej
Polsce. Każde spotkanie ma inny
temat przewodni. Celem warsztatów jest promowanie ogrodnictwa, zachęcanie miłośników
zieleni, młodych adeptów i początkujących ogrodników do
wspólnego sadzenia roślin, nauki i zabawy.
Organizatorem eventu jest firma Lasland, która do współpracy
zaprosiła partnerów z ubiegłego sezonu – firmy RAMP i Agrecol oraz
nowego partnera – firmę Kwazar.
Event pod patronatem „Biznesu

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Ogrodniczego” i magazynu „Garden&Trends” prowadzi Witold
Czuksanow. W tym roku po raz

pierwszy organizatorzy chcą pójść
o krok dalej. Rodzinne Warsztaty
Ogrodnicze to marka, która ma
doskonałą renomę, ale co więcej
realne przełożenie na prowadzenie
efektywnego biznesu w sklepach.
W sezonie 2018 organizatorzy zapraszają sklepy i centra ogrodnicze do włączania się w działalność
charytatywną. Każde centrum
może się zgłosić i zadeklarować
konkretną sumę, która zostanie
przekazana na stworzenie ogrodu
w domu dziecka, w domu pomocy
społecznej lub innym wskazanym
przez sklep miejscu. – Rodzinne
Warsztaty Ogrodnicze to przede
wszystkim edukacja, ale chcielibyśmy, aby pozostawić po sobie
więcej i na dłużej. Podczas jednego z naszych wspólnych spotkań
omawiających organizację eventów zainspirowała nas chęć pomocy innym. Zależy nam, aby wraz
z centrum ogrodniczym przynieść
radość w ich lokalnej społeczności. Razem możemy zrobić więcej i wywołać uśmiech dzieci. Do
dyspozycji pozostawiamy 2 maja
2018 r. – według nas wspaniały dzień, aby podczas naprawdę
długiego weekendu zorganizować Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze – a ogródek urządzimy do
końca maja. Może to zainspiruje
innych? – mówi Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej
Lasland, organizator eventu. 
Na zgłoszenia czekamy do połowy lutego, rozstrzygnięcie
nastąpi podczas targów Gardenia. Propozycje prosimy wysyłać na adres:
redakcja@biznes-ogrodniczy.pl

Po raz trzeci już Vilmorin Garden zaprasza sklepy i centra
ogrodnicze do wzięcia udziału w działaniu społecznym
Razem z Vilmorin Garden wspieram Fundację Ewy Błaszczyk
„Akogo?” i Klinikę „Budzik”

A

by wziąć udział w akcji wystarczy, że właściciele sklepów i centrów
ogrodniczych zalogują się na specjalnie utworzonej stronie internetowej, która ruszy od 15 grudnia: www.vilmorin-garden.pl/promocja/detal; następnie wypełnią formularz, wpiszą dane teleadresowe
oraz zadeklarują wysokość obrotu, aby wybrać materiały reklamowe
wspierające akcję. Dostępne będą hangery, wobblery, plakaty, naklejki,
ulotki oraz dwa moduły standów z serii „Rodzinny Domowy Ogródek”.
– Jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed branżą ogrodniczą jest kwestia odpowiedzialności społecznej za biznes i zdolność
do efektywnego nim zarządzania. Podjęliśmy współpracę z Fundacją
„Akogo?” i kliniką Budzik. Chcemy pomóc fundacji, aby dzieci miały
opiekę oraz by specjaliści pomogli im się obudzić i powrócić do życia.
Od wielu lat Vilmorin Garden podejmuje zróżnicowane działania z zakresu CSR, angażujemy dystrybucję do wspólnego rozwoju tej filozofii
– mówi Violetta Ratajczak, dyrektor sprzedaży na Europę Centralną
i Wschodnią Vilmorin Garden. 

KONIEC Z HANDLEM
w niedzielę
Ustawa zakazująca handlu w niedzielę została przyjęta
24 listopada przez sejm. Zakaz będzie obowiązywał od
1 marca 2018 r. i obejmie dwie niedziele w miesiącu,
pierwszą i ostatnią. Od 1 stycznia 2019 r. zakupy zrobimy
już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 r. zacznie
obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele

W

edług ustawy po poprawkach sklepy będą otwarte w niedziele
tylko 2 razy w miesiącu, w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, począwszy od 1 marca 2018. Zakaz handlu we wszystkie niedziele będzie obowiązywał dopiero od 2020 r. Handel w niedziele
będzie bowiem ograniczany stopniowo. Już w 2019 r. tylko do jednej, ostatniej niedzieli miesiąca, ale poszerzona została z kolei liczba
punktów, w których będzie dozwolony, m.in.: na dworcach kolejowych i portach lotniczych, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach,
na giełdach rolniczych. Sklep będzie mógł być otwarty, jeśli za ladą
stanie sam właściciel. Dozwolony będzie też handel internetowy. 

REKLAMA 

WSPIERAJ RAZEM
z Vilmorin
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Lamela na nowy sezon
Prezentacja oferty zatowarowaniowej oraz nowości na sezon 2018
to główne punkty spotkania zorganizowanego przez firmę Lamela
17 listopada w Radziejowicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
„Biznesu Ogrodniczego”
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Od lewej: Renata Aleksandrzak, dyrektor ds. sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”, Krystyna Bałdyga,
członek zarządu w firmie Lamela, Andrzej Bałdyga, wiceprezes, Katarzyna Bałdyga, specjalista ds.
marketingu i Arkadiusz Bałdyga, prezes

S

potkanie rozpoczęło się
od przypomnienia, że Lamela to rodzinna firma
z polskim kapitałem. Zaproszeni goście mogli zobaczyć film,
który przybliżył proces pracy w Lameli, od momentu projektowania produktu do chwili
znalezienia się gotowego wyrobu na sklepowej półce. Ważne
tezy, które można było usłyszeć
podczas filmu i które pokazały
podejście do pracy w firmie i jej
wizję brzmią m.in. następująco:
„Wizję przekładamy na trwałość

i użyteczność. Doświadczenie
jest składnikiem jakości, wierzymy, że przedmiot może mieć
duszę”.
Podczas spotkania zostali przedstawieni członkowie działu sprzedaży, w tym nowi pracownicy, którzy dołączyli do zespołu w ciągu
minionego roku.
Następnie Andrzej Lisiewski,
dyrektor handlowy, szczegółowo
omówił ofertę zatowarowaniową,
a nowy przedstawiciel handlowy,
Tomasz Muzioł, zaprezentował
hity sprzedażowe oraz nowości
na sezon 2018.
A czego możemy się spodziewać
w 2018 roku? W ofercie osłonek
ażurowych Bella oraz Rosa, które okazały się prawdziwym sukcesem, a wzór koronki stał się
swoistym must have, pojawi się
kolejny rozmiar o średnicy 17 cm.
Jednocześnie Lamela poszła o krok
dalej i wprowadziła dwie skrzynki
balkonowe z ażurem, w rozmiarze
50 cm, każda w czterech kolorach.
Do produktów został dopasowany
solidny metalowy uchwyt.

Prezentacja oferty zatowarowaniowej oraz nowości na sezon 2018 to główne punkty
spotkania Lameli
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W Radziejowicach odbyło się spotkanie, które Lamela zorganizowała dla partnerów
biznesowych

Andrzej Lisewski, dyrektor handlowy w firmie
Lamela

Donice Duet to niespotykana na rynku linia produktów – nowość w ofercie firmy na 2018 rok

Niekwestionowanym bestsellerem w ofercie Lameli jest kolekcja
donic Magnolia z autorskim wzorem
splotu Jersey. Do tej pory klienci
mogli wybierać spośród trzech
rozmiarów: 14, 19 oraz 30 cm.
W związku z prośbą konsumentów firma wprowadziła 4 nowe
rozmiary: 11, 16, 22 oraz 26 cm.
Dostępny będzie także nowy kolor – złoty.
Hitem sprzedaży w 2017 r. okazała się także seria donic Finezja,
w której pojawi się nowy rozmiar
35 cm oraz dwa nowe kolory – szary i taupe. O sukcesie tych donic
zadecydował ponadczasowy design, który powoduje, że świetnie
pasują do większości wnętrz. Do
produktów istnieje dedykowany
system nawadniający.

Wreszcie 2018 r. należeć będzie
do absolutnie innowacyjnej kolekcji donic Duet zaprojektowanej we
współpracy z absolwentami Akademii Sztuk Pięknych. Dostępne
będą 3 rozmiary: 25 cm, 19 i 30 cm.
– Donice Duet to niespotykana na
rynku linia produktów. Ich atrakcyjny wygląd sprawia, że będą wyróżniać się na rynku i sklepowej
półce – mówił Tomasz Muzioł. Doskonale skomponowana oferta to
nie wszystko, Lamela oferuje również działania wspierające sprzedaż, szkolenia pracowników oraz
materiały POS – displaye, ekspozytory, plakaty. – Będziemy starali
się pomóc zaplanować optymalne
ułożenie produktów na półce, zaproponować ciekawą aranżację,
która zachęci klienta i spowoduje,

Niekwestionowanym bestsellerem w ofercie
Lameli jest kolekcja donic Magnolia z autorskim
wzorem splotu Jersey

że sklep będzie sprzedawać więcej
– zapowiadał Tomasz Muzioł. –
Trzeba pamiętać, że klient kupując
doniczkę przede wszystkim podejmuje decyzję w oparciu o kolor. 
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Cedrus 2017 – czy bez
bankietu da się żyć?
Kolejne targi zorganizowane przez hurtownię Cedrus przyciągnęły w tym
roku 38 wystawców. Jak oceniają oni to wydarzenie? Na plus zaliczyli
dobrą organizację i dopływ „świeżej krwi” w postaci nowych klientów, na
minus – frekwencję. Ich zdaniem targi z bankietem w zestawie to formuła
przyciągająca większe grono właścicieli sklepów i centrów ogrodniczych
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy”, Małgorzata Suchorska, właścicielka
hurtowni Cedrus i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”

T

argi organizowane przez
hurtownię Cedrus w tym
roku odbyły się w hotelu
Ostoja Chobienice i – inaczej niż
w ubiegłych latach – trwały jeden
dzień. Jakie były opinie wystawców? – Choć frekwencja była trochę niższa niż zwykle, jesteśmy
bardzo zadowoleni z tych targów.
Odbywają się w bardzo dobrym
terminie, który sprzyja spokojnym i konkretnym rozmowom

z klientami – przedstawieniu oferty i złożeniu zamówień. Klienci,
którzy w tym roku odwiedzili targi
Cedrus byli skoncentrowani głównie na sprawach handlowych. Gdyby targi były dwudniowe, z bankietem i noclegiem, pewnie byłoby
jeszcze lepiej, ale dla nas targi były bardzo owocne – mówi Marcin
Olzacki z firmy W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne
Sp. z o.o.

Nawet stałym „bywalcom” targów Cedrus udało się pozyskać
nowe kontakty biznesowe. – Od
wielu lat regularnie uczestniczymy w targach Cedrus, tegoroczna ich edycja była dla firmy Polan
udana, pozyskaliśmy kilku nowych
klientów, którzy nie pojawiali się tu
w ubiegłych latach. Mniej więcej
połowa klientów, którzy odwiedzili
nasze stoisko złożyła zamówienie
lub deklarację zamówienia, a druga połowa to klienci, z którymi
wcześniej nie handlowaliśmy – im
przedstawiliśmy ofertę i warunki
współpracy – mówi Dariusz Kacprzak, kierownik produktu w firmie KHNO Polan. – Jednodniowa
formuła targów nie jest jednak najlepsza, będziemy zachęcali organizatorów do powrotu do wcześniejszej – dodaje. Z frekwencji nie byli
zadowoleni także inni wystawcy.
Co na to organizatorzy? – Uważam,
że jednodniowa formuła targów jak
najbardziej się sprawdziła. Większość
klientów hurtowni, która potwierdziła swoje przybycie, pojawiła się
na targach. Nieliczne nieobecności
wynikały z przypadków losowych.
W tym roku zauważyliśmy jednak,
że właściciele wielu sklepów nie
mieli z kim „zostawić” swoich biznesów – problemy ze znalezieniem
kompetentnych pracowników są
na rynku widoczne – więc musieli albo zamknąć sklep na kilka godzin, albo zrezygnować z wizyty na
targach. Trzeba też pamiętać, że ten
rok był nietypowy dla branży ogrodniczej, w wielu sklepach na półkach

bardzo pozytywny – dodaje. Czy
jednodniowa formuła targów zostanie zachowana? – Jest jeszcze
za wcześnie na deklarację, zwłaszcza że w związku z jubileuszem
rozpoczęcia działania hurtowni
następne targi będą miały inny
charakter – wyjaśnia Małgorzata
Suchorska. 

Od lewej: Mariusz Bochra i Łukasz Pawlak, przedstawiciele
handlowi w firmie RAMP

Od lewej: Marcin Olzacki i Jan Sierszulski, regionalni przedstawiciele
handlowi W. Legutko PH-N

Dariusz Kacprzak, kierownik
produktu w firmie KHNO
Polan

Od lewej: Arkadiusz Bąk, Adam Krycki, przedstawiciele handlowi
w firmie Westland

REKLAMA 

jest jeszcze sporo towaru. Na targach było jednak wielu nowych
klientów, których pozyskaliśmy
w ostatnim czasie – mówi Małgorzata Suchorska, właścicielka
hurtowni Cedrus. – Targi były
także okazją do zaprezentowania naszej nowej platformy B2B.
Jej odbiór wśród wystawców był
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Od lewej: Małgorzata Sadkowska, regionalny
kierownik sprzedaży Agrecol i Agnieszka
Kaźmierczak, account manager

Od lewej: Artur Potaś, Grzegorz Zawierucha i Piotr Szmaj,
reprezentanci regionalni Agrimpex

Grzegorz Grudowski, dyrektor regionalny Ampol-Merol Karol Smoleński

Od lewej: Adam Straszewicz i Paweł Pawłowski,
key account SBM Life Science

Od lewej: Łukasz Kowalski i Krzysztof Zarzycki,
przedstawiciele handlowi Bros

Tomasz Milewski, przedstawiciel handlowy firmy Best-Pest

Od lewej: Marian Finklewicz i Arkadiusz Majewski,
regionalni przedstawiciele handlowi Cellfast

Od lewej: Maciej Witoszyński, dyrektor
zarządzający Cedrus, Małgorzata Suchorska
i Robert Damsz, właściciel firmy Glotox Polska

Od lewej: Andrzej Swakowski i Paweł Majchrzak,
przedstawiciele handlowi EkoDarPol

Od lewej: Rafał Buda, kierownik ds.
sprzedaży i logistyki nawozów ogrodniczych
Fosfan i Kazimierz Domagalski, koordynator
ds. kluczowych klientów

Od lewej: Tomasz Fiołek, kierownik regionu
Grupa INCO, Anna Prabucka-Kulas
i Zbigniew Walkowiak, przedstawiciele
handlowi

Od lewej: Jakub Chart i Jakub Tiedtke,
przedstawiciele handlowi Kwazar
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Żaneta Wiśniewska-Walkowska, przedstawicielka
firmy Kozielski i Wojciech Kozielski, prezes

Łukasz Tyliński, regional
sales manager Greenyard
Horticulture Poland, dawny
Hollas

Anna Barańska, manager sprzedaży Poltops i Emil
Senska, prezes zarządu

Michał Przyłubski, kierownik
regionu bioExpert i Ewelina
Kędzierska, przedstawicielka
handlowa
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Ilona Jarońska, przedstawicielka handlowa firmy
Vilmorin Garden i Rafał Majchrzycki, kierownik
sprzedaży rynku specjalistycznego

Bernadetta Madej z działu handlowego w firmie
Modena i Jakub Madej, dyrektor sprzedaży

Tomasz Muzioł, doradca handlowy Lamela
i Agnieszka Milczarek, asystent ds. obsługi
klienta

Mateusz Maćkowiak i Julita Grajek,
przedstawiciele handlowi Vivaldi Polska

Od lewej: Jerzy Lemański i Krzysztof Koza, reprezentanci
handlowi Megran

Od lewej: Robert Cygan i Przemysław
Kaczmarczyk, przedstawiciele handlowi
firmy BIG Gardening Tools

Jakub Majcherek, przedstawiciel
handlowy Plantpol

Robert Damsz, właściciel firmy Glotox Polska
i Karol Damsz, właściciel firmy Glotox BIS
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Zimowa Wystawa
Tegoroczną III edycję Zimowej Wystawy, która miała miejsce
w dn. 16-18 listopada w Konstantynowie Łódzkim, tylko pierwszego dnia jej
trwania odwiedziło aż 200 klientów biznesowych. W tym roku wydarzenie
odbyło się w nowej odsłonie – dwukrotnie zwiększono powierzchnię,
zmieniono lokalizację, a do szkółek Ciepłucha, Ważyńscy i Zymon
dołączyły szkółki Wolski, Kurowscy oraz Clematis Źródło Dobrych Pnączy
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Przedstawiciele szkółek Ważyńscy, Kurowscy, Clematis Źródło Dobrych Pnączy, Ciepłucha, Wolski oraz
Zymon

A

ż 33% więcej odwiedzających oraz 25% więcej zamówień w porównaniu
do ubiegłego roku – to bilans tegorocznej Zimowej Wystawy. W ciągu
3 dni, od 16-18 listopada, łącznie do
Konstantynowa Łódzkiego przyjechało ponad 400 klientów, którzy
mogli porozmawiać z przedstawicielami szkółek, zobaczyć ofertę, wybrać najciekawsze rośliny
i złożyć zamówienia w hurtowych
cenach. Wśród odwiedzających

pojawili się także klienci z Rosji oraz
Ukrainy.

Wydarzenie zostało zapoczątkowane przez Jana Ciepłuchę 3 lata
temu i od razu spotkało się z szerokim odzewem i uznaniem branży
ogrodniczej.
To wystawa o charakterze B2B,
którą na tle innych wydarzeń i targów wyróżnia szerokość oferty, bowiem szkółki przedstawiają ok. 90%
swojej produkcji. Tegoroczna oferta
była prezentowana na dwukrotnie
większej w porównaniu do ubiegłego roku powierzchni i wyniosła
2,6 tys. m². W przyszłym roku zostanie
ona jeszcze zwiększona o 1,3 tys. m².
– Mamy już plany na przyszły rok
i na pewno dołączą do nas nowi partnerzy. Z relacji klientów wynika, że
chcieliby, aby na wystawie można
było zamówić rośliny wodne, byliny,
drzewa w pojemnikach oraz rośliny
rabatowe – opowiada Anna Ciepłucha-Kowalska, właścicielka Szkółki
Ciepłucha, organizatorka wystawy.
W tym roku wydarzenie odbyło
się w nowej lokalizacji, w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej 50. – Termin wystawy wybraliśmy nieprzypadkowo, to moment,
w którym właściciele centrów ogrodniczych już myślą o wiosennym zatowarowaniu. Poszerzona formuła
spotkania została bardzo dobrze
odebrana – podsumowuje Anna
Ciepłucha-Kowalska.
W przyszłym roku wydarzenie
odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2018. 

Podczas Zimowej Wystawy szkółki przedstawiły ok. 90% swojej produkcji
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Od lewej: Kamil Zymon, współwłaściciel Szkółki Zymon i Stanisław Zymon, właściciel

Anna Ciepłucha-Kowalska i Krzysztof
Kowalski, właściciele Szkółki Ciepłucha

Marcel Ważyński, właściciel Szkółki
Drzew i Krzewów Ozdobnych Ważyńscy
i Katarzyna Dałek, reprezentantka szkółki

Jakub Kurowski, właściciel Szkółki Kurowscy

Aleksandra Wolska i Jacek Wolski, właściciele Szkółki Wolski

Andrzej Gruszczyński, kierownik Działu Sprzedaży
i Marketingu, współwłaściciel szkółki
Clematis Źródło Dobrych Pnączy

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy”, Krzysztof Kowalski, Anna
Ciepłucha-Kowalska i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego”
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PSCO świętowało 20-lecie
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Centrów
Ogrodniczych połączone z obchodami jubileuszu 20-lecia PSCO, które
odbyło się w hotelu Windsor w Jachrance, przerosło nawet oczekiwania
organizatorów. Czy równie udane były targi dla producentów
towarzyszące temu wydarzeniu?
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”, Marzena Bartosiewicz,
prezes PSCO i Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”

P

SCO – działające już 20 lat,
skupiające właścicieli 60
dużych polskich centrów
ogrodniczych – to jedna z najważniejszych organizacji w branży
ogrodniczej. Jak członkowie Stowarzyszenia uczcili swoje święto?
– Byliśmy pozytywnie nastawieni
do jubileuszu PSCO, ale ostateczne efekty przerosły nasze oczekiwania. Jeśli miałabym podsumować głosy właścicieli centrów
ogrodniczych należących do Stowarzyszenia oraz wystawców, to

był on naprawdę udany – mówi
Marzena Bartosiewicz, prezes
zarządu PSCO.
Producentom, którzy wzięli
udział w targach towarzyszących
temu wydarzeniu, zależało jednak
przede wszystkim na wynikach handlowych. Czy osiągnęli swoje cele?
– Po raz pierwszy uczestniczyliśmy
w targach towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu PSCO. Wcześniej
liczba wystawców była limitowana,
tym razem można było zobaczyć
szersze spektrum producentów,

a także centra ogrodnicze spoza
PSCO. Uznaliśmy więc, że warto
pokazać się wśród wiodących firm
na rynku ogrodniczym. Targi były
dobrą okazją do prezentacji nowości i promocji przygotowanych na
nowy sezon, choć niekoniecznie do
zbierania zamówień. Zamówieniami zajmą się nasi przedstawiciele,
którzy odwiedzą centra ogrodnicze
zainteresowane podjęciem współpracy. W czasie targów promowaliśmy przede wszystkim ofertę
marki Hozelock – wielu klientów,
którzy sprzedawali jej produkty
przed laty było zainteresowanych
wznowieniem współpracy – mówi
Grażyna Lipiak, senior product
manager w firmie Victus-Emak.
Jak na okrągły jubileusz przystało – wydarzenie przygotowano „na
bogato”. – Jubileuszowe spotkanie PSCO zostało zorganizowane w efektownym miejscu, a wydarzenie przygotowano z dużym
rozmachem. Odbyliśmy konkretne
rozmowy z mniej więcej 15 klientami, na ich efekty musimy jednak
poczekać. Frekwencja i zainteresowanie ofertą wystawców mogłyby
być jednak większe – mówi Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds. marketingu w firmie Planta.
Na targach swoją ofertę prezentowali także czołowi producenci
roślin. – Targi PSCO oceniamy pozytywnie z punktu widzenia korzyści dla szkółki – bezpośrednie
rozmowy z właścicielami, którzy
do tej pory wahali się co do podjęcia współpracy, powinny przynieść
oczekiwany efekt. Zwykle na tego
typu targach nie zbieramy zamówień, ale omawiamy warunki współpracy. Tym razem jednak mieliśmy
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jedno konkretne zamówienie
na partię wiosennego materiału od zupełnie nowego klienta.
Na tak konkurencyjnym rynku
pozyskanie jednego czy dwóch
nowych klientów należy uznać
za sukces – mówi Anna Panek,
właścicielka Gospodarstwa Szkółkarskiego Panek. 

Od lewej: Grażyna Lipiak, trade & marketing senior
manager w firmie Victus-Emak i Marek Kaszyński,
product manager

Od lewej: Mariusz Wójt, przedstawiciel handlowy Cellfast i Wojciech
Kaleniecki, kierownik ds. sprzedaży

Od lewej: Robert Bender, prezes PNOS, Emilia
Brudzyńska, biuro obsługi klienta i Rafał Sikorski,
przedstawiciel handlowy

Michał Przyłubski, kierownik regionu bioExpert i Ewelina Kędzierska,
przedstawicielka handlowa

Od lewej: Mateusz Rutkowski, przedstawiciel handlowy Greenery i Marcin Bartosiewicz, wspólnik
projektu

Od lewej: Tadeusz Dragan, członek
zarządu w firmie Agrecol i Adrian Prymas, dyrektor marketingu

Przemysław Okupniak, właściciel firmy
Plastkon Polska
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Od lewej: Marcin Rożniata, dyrektor sprzedaży
i marketingu RAMP i Łukasz Pawlak, przedstawiciel
handlowy firmy RAMP

Od lewej: Bartosz Gajewski, regionalny kierownik sprzedaży Polska wschodnia i południowa
w firmie Sumin i Jarosław Mokrzecki, dyrektor
operacyjny ds. sprzedaży i marketingu

Od lewej: Tomasz Babiński, dyrektor regionalny
Green&Joy i Tomasz Południak, dyrektor zarządzający
Green&Joy cash and carry Gdańsk

Od lewej: Wojciech Kazimierczuk, przedstawiciel
handlowy Westland, Krystyna Lemke, marketing director
Poland i Zenon Prusaczyk, przedstawiciel handlowy

72

PULS BRANŻY

Od lewej: Maciej Pieniążek, doradca zarządu Greenyard Horticulture Poland, dawny Hollas,
Marcin Harnisz, prezes zarządu, Łukasz Tyliński i Łukasz Bednarek, regional sales manager

Grzegorz Bułdak i Agnieszka Echaust,
przedstawiciele firmy Benex

Od lewej: Marek Krawicki, kierownik marketingu
w firmie Centnas i Sebastian Garkowski, specjalista
ds. plantacyjnych

Tomasz Dmowski i Marcin Kopczyński, regionalni
kierownicy sprzedaży KiK Ziemskie Produkty

Od lewej: Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży
krajowej w firmie Lasland i Paweł Kanderski, regionalny
przedstawiciel handlowy marki Kronen

Paweł Balcer, przedstawiciel
handlowy firmy Rolimpex
Nasiona

Od lewej: Rafał Majchrzycki, kierownik sprzedaży
rynku specjalistycznego Vilmorin Garden, Aleksander
Aniołczyk, przedstawiciel handlowy i Violetta Ratajczak,
dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią

Od lewej: Dariusz Panek, Przemysław Panek, Anna
Panek, właściciele Gospodarstwa Specjalistycznego
Panek, Izabela Wronisz i Katarzyna Rytel, specjalistki
ds. sprzedaży

Od lewej: Monika Noworyta, specjalista
ds. handlu i marketingu w firmy Plantpol
i Anna Marcinkowska, kierownik działu
handlu i marketingu

Tomasz Malesa, reprezentant firmy Multi-Decor

Dariusz Kacprzak, kierownik produktu,
główny specjalista ds. marketingu
i handlu KHNO Polan
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Od lewej: Ignacy Urbanik i Sławomir Linkowski,
doradcy handlowi w firmie Lamela

Paweł Łukasz, właściciel
firmy Łukasz

Jerzy Hełminiak, manager ds. sprzedaży marki
Wolf-Garten i Michał Grabowski, przedstawiciel
regionalny marki Wolf-Garten w firmie MTD Poland

Adrian Kuczmaszewski, kierownik
sprzedaży Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior i Piotr
Tomaszewski, przedstawiciel
handlowy
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Od lewej: Marcin Stępień, regionalny kierownik
sprzedaży Grupa INCO i Łukasz Olender,
przedstawiciel handlowy ds. nawozów

Od lewej: Marek Macionga i Marek Macionga
junior, właściciele firmy Palet Serwis

Od lewej: Katarzyna Łazucka-Cegłowska,
właścicielka Szkółki Łazuccy i Monika
Dywan, przedstawicielka szkółki

Stanisław Wojtowicz, dyrektor ds.
marketingu Planta

Michał Rzepka, opiekun marki Werbena Art
i Anna Rutkowska, dyrektor zarządzająca

Od lewej: Kinga Pyszniak, manager ds. rynku tradycyjnego w firmie W. Legutko, Joanna Legutko,
członek zarządu i Marek Dobkowski, regionalny kierownik sprzedaży region północno-wschodni

Od lewej: Łukasz Żurawik, prezes firmy Agronas,
Michał Gawronski, przedstawiciel handlowy i Dariusz
Malinowski, kierownik Działu Handlowego
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Czy targi gardenCONTRACTING
mają przyszłość?
Choć pierwsza edycja targów gardenCONTRACTING organizowanych
przez Międzynarodowe Targi Łódzkie była dla wielu wystawców sporym
rozczarowaniem, proporcjonalnym do wysokich oczekiwań wobec
tego wydarzenia, to wielu z nich nie ma wątpliwości, że mają one duży
potencjał i warto je rozwijać w kolejnych latach
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

Od lewej: Paweł Koliński, Paweł Kanderski, regionalni przedstawiciele handlowi marki Kronen, Jarosław
Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej w firmie Lasland i Witold Czuksanow, dziennikarz, prowadzący
akcję Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze

J

esienny maraton targowy
w hurtowniach ogrodniczych w całej Polsce wymagający od firm, a zwłaszcza
ich przedstawicieli handlowych,

ogromnego wysiłku, od wielu lat
wywoływał sporo kontrowersji.
Stąd nowa inicjatywa w branży –
gardenCONTRACTING – mająca
ułatwić zbieranie przedsezonowych zamówień, witana była ze
sporymi nadziejami. Czy udało
się ich nie zawieść? – Pierwsza
edycja targów gardenCONTRACTING była wydarzeniem mocno

oczekiwanym w branży – odwiedzający spodziewali się rewelacyjnej oferty rabatowej, a wystawcy zawarcia wielu kontraktów
na sezon 2018. Z tego co wiem,
sprzedaż w sensie podpisania zamówień była niewielka, a targi
posłużyły raczej do zanotowania kontaktów i przedstawienia
oferty – mówi Anna Wojno, marketing manager w firmie NaturalCrop Poland, dystrybutora nawozów ekologicznych BiOgardena.
Jakie błędy popełnili organizatorzy? – Na pierwszej edycji targów
nie udało się uniknąć „chorób wieku dziecięcego” – frekwencja była
zdecydowanie za niska. W przyszłości na pewno należałoby zastosować inne lub dodatkowe narzędzia
marketingowe, które skutecznie
przyciągnęłyby większą liczbę odwiedzających nie tylko z regionu,
ale z całej Polski. Błędem było też
nagłe skrócenie godzin otwarcia
targów. Choć organizatorzy, Międzynarodowe Targi Łódzkie, powoływali się na wolę wystawców, to
taki ruch uważam za nieprofesjonalny, tym bardziej, że po „nieoficjalnym zamknięciu targów” pojawiło się kilku właścicieli sklepów
i centrów ogrodniczych, adresatów
imprezy B2B, którzy nie kryli zaskoczenia, że targi de facto są już
zamknięte – mówi Emilia Ulińska,
właścicielka Szkółki Ulińs cy. – Na
plus trzeba natomiast zaliczyć dogodny termin i „kameralność” tej
imprezy. Liczba wystawców na tegorocznym poziomie gwarantuje
potencjalnym nabywcom dostęp do
pełnej oferty produktów z niemal
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każdego segmentu branży ogrodniczej, a jednocześnie nie ma efektu nadmiaru i chaosu, który może
utrudniać klientom podjęcie decyzji.
Idea targów gardenCONTRACTING
na pewno powinna być rozwijana.
To w zasadzie pierwsze ogólnopolskie targi B2B tego typu – ten model ma duży potencjał – dodaje.
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Emilia Sławianowska i Adam Straszewicz, key
account w firmie SBM Life Science

Od lewej: Dawid Stankowiak, specjalista ds.
produktu i sprzedaży w firmie Roltico, Michał Samul,
specjalista ds. marketingu i Krzysztof Kołodziej,
specjalista ds. produktu i sprzedaży

Od lewej: Angelika Zeman i Karolina Lukaszczyk
z Działu Marketingu i Sprzedaży w firmie Centerplast

Od lewej: Tomasz Cyman, specjalista ds. sprzedaży w firmie Polix i Wojciech Stasiak, przedstawiciel handlowy

Zespół firmy Agrosimex

Od lewej: Michał Gawroński i Bartosz Graczyk,
przedstawiciele handlowi w firmie Agronas

SAMOSPEŁNIAJĄCA SIĘ
PRZEPOWIEDNIA
Niektórzy wystawcy uważają
jednak, że część branży była negatywnie nastawiona do targów
jeszcze przed ich rozpoczęciem, co
przełożyło się na wyniki handlowe.
– W mojej opinii negatywne oceny
dotyczące gardenCONTRACTING
wynikają z braku poważnego podejścia i entuzjazmu dla tej nowej
inicjatywy. Firma W. Legutko pozyskała na tym wydarzeniu wiele
nowych zamówień – biznesowo
były to bardzo udane targi. Termin jest idealny – zwłaszcza dla
firm nasiennych, które tak jak my
rozpoczynają sezon na początku listopada. Bardzo pozytywnie oceniam także formułę gardenCONTRACTING – w przeciwieństwie
do dużych targów, na których pomimo dużego zaangażowania brakuje czasu na osobiste spotkania
i rozmowy z klientami, w Łodzi
udało się osiągnąć ten cel. Na rynku ogrodniczym brakowało tego
typu wydarzenia – mówi Joanna
Legutko, członek zarządu w firmie W. Legutko Przedsiębiorstwo
Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. –
Frekwencja w pierwszym dniu pozwoliła nam osiągnąć zaplanowane
cele handlowe, drugiego dnia liczba odwiedzających była znacznie
mniejsza. Z pewnością przy kolejnych edycjach ten aspekt wymaga
poprawy – kampania informacyjna
skierowana do właścicieli sklepów

Zespół firmy Cellfast
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Od lewej: Dariusz Paprocki, konsultant ds. rynku
profesjonalnego Sowul&Sowul i Krzysztof Majewski,
właściciel firmy GrassFactory

Od lewej: Rafał Kubasik, Dawid Kalemba,
przedstawiciele handlowi w firmie Tropical
i Agata Stawowy, kierownik Działu Sprzedaży

i centrów ogrodniczych powinna
być bardziej skuteczna – dodaje.
Swoje targowe założenia zrealizowali także inni wystawcy. – Marki
relatywnie nowe na rynku, jak BiOgardena, cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Zdobyliśmy wiele kontaktów do centrów
ogrodniczych prowadzonych przez
świadomych ekologicznie właścicieli, deklarujących zainteresowanie
wyższą jakością nawożenia, jaką
reprezentuje BiOgardena. Długo
działające bezpieczne nawozy to
przyszłość branży i cieszy nas, że
wielu właścicieli centrów ogrodniczych też tak uważa – mówi Anna
Wojno. – Z punktu widzenia marki
BiOgardena pierwsza edycja targów
gardenCONTRACTING była więc
udana. Zostaliśmy uhonorowani
Złotym Medalem Targów w dowód
uznania wyjątkowości i skuteczności naszego płynnego Nawozu Interwencyjnego, a nasze zaangażowanie i wiedza zostały wyróżnione
przez jury konkursowe – dodaje.

Zespół firmy Agrimpex

Od lewej: Adrian Prymas, dyrektor marketingu w firmie Agrecol, Agnieszka Idziak, redaktor
naczelna „Biznesu Ogrodniczego” i Piotr Kazanowski, regionalny kierownik sprzedaży Agrecol

Od lewej: Arkadiusz Jurek, Kamil Chojnacki,
przedstawiciele handlowi w firmie Bros i Michał
Furmańczyk, kierownik regionu

Od lewej: Anna Barańska, kierownik
produktu w firmie Poltops i Marta
Podołowska, manager sprzedaży

Reprezentacja firmy Best-Pest. Od lewej: Przemko Zarębski, Krzysztof Śliwa, Tomasz Milewski
i Robert Dobosz, regionalni kierownicy sprzedaży
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CO DALEJ
Z gardenCONTRACTING?
Jakie zdanie mają wystawcy na
temat sensowności organizowania
kolejnych edycji tego wydarzenia?
Wskazując mankamenty do poprawy przypominają, że „debiuty” innych targów, które dzisiaj
wskazuje się jako wzorcowe, też
pozostawiały wiele do życzenia.
– Nie był to oszałamiający sukces
przede wszystkim ze względu na
frekwencję, zwłaszcza drugiego
dnia. Idea tych targów zawarta
w ich tytule nie została zrealizowana, bo kontraktów praktycznie nie było, choć na ostateczne
podsumowanie efektów handlowych trzeba jeszcze poczekać –
być może rozmowy w Łodzi zaprocentują. Wszystkie pozostałe elementy targów – takie jak
lokalizacja w centrum Polski,
termin, warunki dla wystawców i odwiedzających, dostępność bazy hotelowej – stwarzają jednak szansę na rozwój tego
wydarzenia w kolejnych latach
– mówi Stanisław Wojtowicz,
dyrektor ds. marketingu w firmie Planta. Potencjał handlowy
w tym wydarzeniu dostrzegają
także inni tegoroczni wystawcy, wskazując jednocześnie elementy do poprawy. – Uważam,
że kolejną edycję warto zorganizować miesiąc wcześniej, bo
wtedy może to być główne miejsce zakontraktowania branży na
kolejny sezon – zaoszczędzające
wszystkim uczestnikom czasu
i kosztów dotarcia do kontrahentów. Na pewno szkolenie Akademii Biznesu Ogrodniczego było
dobrym pomysłem na przyciągnięcie uczestników, ale atrakcji
merytorycznych i premier nowości na kolejny sezon powinno być
więcej – mówi Anna Wojno. 

Laureaci Złotych Medali gardenCONTRACTING 2017

Podczas targów odbył się Konkurs o Złoty Medal
gardenCONTRACTING 2017
Lista laureatów konkursu:

W KATEGORII ZIELEŃ W OGRODZIE:

ZŁOTY MEDAL gardenCONTRACTING 2017 dla firmy A&M Kałuzińscy
Szkółka Polskie Korzenie za Picea glauca ‘Tennis Ball’
ZŁOTY MEDAL gardenCONTRACTING 2017 dla firmy NaturalCrop
Poland Sp. z o.o. za BIOgardena – ekologiczny nawóz interwencyjny
WYRÓŻNIENIE gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
Vila za Nawóz do trawników pokrytych mchem Vila AntyMECH
WYRÓŻNIENIE gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.
za Serię nasion MICROGREENS

W KATEGORII TECHNIKA W OGRODZIE:

ZŁOTY MEDAL gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
RAMP Sp. z o.o. za Nożyce do cięcia żywopłotu Trzy Ostrza
WYRÓŻNIENIE gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
VICTUS-EMAK Sp. z o.o. za Rękawiczki Rostaing Maxfeel z funkcją
obsługi smartfona

WYRÓŻNIENIE gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
U-TEC Europe Sp. z o.o. za Green Farm – domowy ogród hydroponiczny

W KATEGORII INSPIRACJE W OGRODZIE:

ZŁOTY MEDAL gardenCONTRACTING 2017 dla firmy
ANMAX S.C. za Obrzeże Gardener
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Od lewej: Alicja Ślawska i Dorota Kuczmenda,
przedstawicielki firmy KHNO Polan

Od lewej: Jerzy Hełminiak, brand manager marki
Wolf-Garten, Karolina Kałdońska, dyrektor
zarządzająca „Biznesu Ogrodniczego”, Arkadiusz
i Lidia Wiśniewscy, właściciele firmy Ark-Pol

Mirosław Finke, właściciel firmy Alonet

Od lewej: Paweł Kolasa, prezes Hortico i Tadeusz
Kolasa, właściciel sklepu ogrodniczego PINIA

Od lewej: Mariusz Łukasik, przedstawiciel handlowy,
Marzena i Arkadiusz Temberscy, właściciele firmy Green
Garden

Radosław Gallas, przedstawiciel handlowy w firmie
Rolimpex

Od lewej: Anna Smoleńska, dyrektor zarządzająca
Ampol-Merol Karol Smoleński, Sobiesław Pieprzowski,
Grzegorz Grudowski i Sławomir Rzeczewski,
regionalni dyrektorzy sprzedaży

Michał Kałuziński i Agnieszka PelczarKałuzińska, właściciele Szkółki A&M Kałuzińscy
Szkółka Polskie Korzenie

Od lewej: Dawid Bartkowiak, regionalny
przedstawiciel handlowy Oase, Albert Sobczak,
sales manager i Marcin Brezow, regionalny
przedstawiciel handlowy

Karolina Kałdońska i Adam Kowalski, członek
zarządu w firmie Planta

Krzysztof Nowik, współwłaściciel firmy
Anmax i Edyta Horodeńska-Nowik,
dyrektor handlowa

Izabela Wronisz, specjalista ds. sprzedaży
Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
i Przemysław Panek

PULS BRANŻY

Od lewej: Marek Krawicki, kierownik marketingu
w firmie Centnas, Karolina Kałdońska i Sebastian
Garkowski, specjalista ds. plantacyjnych Centnas

Od lewej: Anna Wojno, marketing manager
w firmie Natural Crop, Marcin Jach, kierownik
ds. kluczowych klientów i Zuzanna Misiurkiewicz,
product manager BiOgardena

Monika Skurko reprezentująca firmę Alseed Garden

Emilia i Grzegorz Ulińscy, właściciele Szkółki Ulińscy
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Od lewej: Zbigniew Rembowski i Jacek Wnuk,
przedstawiciele handlowi w firmie PlantiCo

Od lewej: Marek Pietrzak, specjalista ds. sprzedaży FN Granum i Błażej Menc, specjalista ds.
sprzedaży i marketingu

Od lewej: Jakub Kordulasiński, regionalny kierownik
sprzedaży region południowo-wschodni w firmie
W. Legutko, Kinga Pyszniak, manager ds. rynku
tradycyjnego, Jan Sierszulski, regionalny przedstawiciel handlowy region północno-zachodni
i Marek Dobkowski, regionalny kierownik sprzedaży region północno-wschodni

Bernadetta Madej z działu handlowego
w firmie Modena i Jakub Madej, dyrektor
sprzedaży

Krystian Kowalski, specjalista ds. sprzedaży
Intermag i Małgorzata Jagusiak, specjalista
ds. marketingu

Od lewej: Jacek Maczuga, specjalista ds. handlowych w firmie EkoDarPol, Zbigniew Zubala,
właściciel firmy, Marcin Pruczkowski, dyrektor generalny i Jarosław Wójtowicz, dyrektor handlowy

Od lewej: Tomasz Dmowski i Marcin Kopczyński,
regionalni kierownicy sprzedaży KiK Ziemskie Produkty
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Od lewej: Cezary Łosiak, członek zarządu w firmie Kwazar, Zygmunt Cieślik, prezes Torseed, Elżbieta
Lewandowska, wiceprezes Torseed i Zuzanna Mierzejewska, członek zarządu w firmie RAMP

Karolina Grzesiek, general manager w firmie
GeoProduct i Tomasz Olszewski, specjalista ds.
sprzedaży

Od lewej: Bogusz Downar-Zapolski, marketing manager VILA, Agnieszka Idziak i Jacek Lubieniecki,
dyrektor handlowy VILA

Od lewej: Ryszard Petrykowski, przedstawiciel
handlowy Torseed i Jacek Syrocki, kierownik Działu
Marketingu

Od lewej: Tomasz Zajda i Marcin Jędraszak,
przedstawiciele regionalni Victus-Emak

Od lewej: Krzysztof Sławczyński i Zbigniew
Walkowiak, przedstawiciele handlowi Grupa
INCO

Od lewej: Mariusz Bochra, Łukasz Pawlak,
przedstawiciele handlowi w firmie RAMP,
Agnieszka Idziak i Marcin Rożniata, dyrektor
sprzedaży i marketingu RAMP

Od lewej: Piotr Olech, regionalny kierownik sprzedaży Polska zachodnia w firmie Sumin,
Jarosław Mokrzecki, dyrektor operacyjny ds. sprzedaży i marketingu, Radosław Czabański,
wspólnik, Bartosz Gajewski, regionalny kierownik sprzedaży Polska wschodnia i południowa
i Daniel Kokłowski, regionalny kierownik sprzedaży Polska północna i północno-wschodnia

Cihan Karakaya i Sylwia Barłoga, reprezentanci
firmy GetPlant

Anna Akahori, business development
specialist U-Tec Europe, dystrybutor
marki Green-Farm
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Udany początek
Na gardenCONTRACTING to nie zabudowa ma odgrywać główną rolę,
tylko towar, który oferujemy do sprzedaży. Takiej imprezy w branży
zdecydowanie brakowało – mówi Agnieszka Pelczar-Kałuzińska,
właścicielka szkółki A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Jak ocenia Pani pierwszą edycję
targów gardenCONTRACTING?

Dla nas pierwsza edycja gardenCONTRACTING była udana.
Ogromnym plusem było to, że
wszyscy zwiedzający byli z branży,
a więc jeśli dochodziło do rozmów,
były one konkretne. Nasze stoisko
odwiedziło ok. 50 zwiedzających,
z czego 11 to nowi klienci, którzy
z nami do tej pory nie współpracowali. Jeśli nawiążemy współpracę
choćby z trzema nowymi klientami, targi zaliczymy do bardzo udanych. Na samych targach złożone
zostało jedno zamówienie, jednak
część z klientów, chcących skorzystać z akcji rabatowania, zobowiązała się złożyć zamówienia w ciągu tygodnia po ich zakończeniu.
Co się udało, a co na pewno
trzeba poprawić?

Całkiem sprawna organizacja,
świetna lokalizacja w centrum
Polski, miła obsługa targów. Jako
pierwsze Międzynarodowe Targi
Łódzkie zaskoczyły nas bardzo
przyzwoitą restauracją, w której
można było zjeść smaczny obiad
i sałatki. Wbrew pozorom jest to
istotne, kiedy spędza się na stoisku dwa dni od rana do wieczora.
W naszym odczuciu cena za dwa
dni targów była dosyć wygórowana, bo porównywalna z kosztem

nad tym popracować. Może warto połączyć targi z większą liczbą
szkoleń marketingowych skierowanych do managerów i właścicieli?
Według nas świetnym pomysłem
byłoby też połączenie tej imprezy
z Forum Branży Ogrodniczej. Dobrym pomysłem byłoby również
ujednolicenie zabudowy i wykonanie tzw. „ścieżki zwiedzania
typu Ikea”, co spowodowałoby
brak lokalizacji gorszych i lepszych, a zwiedzający odwiedziliby wszystkie stoiska.
Czy to wydarzenie ma potencjał
i powinno być organizowane
w przyszłości?

stoiska na 3-dniowej Gardenii.
Do poprawy na pewno jest sposób
ściągnięcia na targi branżowców,
szczególnie właścicieli centrów
i hurtowni ogrodniczych. Nie jest
to łatwe zadanie, ale należałoby

Targi gardenCONTRACTING
według nas mają ogromny potencjał, ponieważ to jedyna taka impreza, która jest skierowana wyłącznie do profesjonalistów. Każdy
odwiedzający stoisko jest potencjalnym klientem. Nie ma na niej
miejsca dla kolekcjonerów roślin,
miłośników ogrodów czy blogerów
ogrodniczych. Są to targi całkowicie
biznesowe. Choć odwiedzających
było w tym roku niewielu, każda
rozmowa była konkretna, a osoby,
które przyjechały na targi były rzeczywiście zainteresowane zatowarowaniem na wiosnę. 

Jeśli nawiążemy współpracę choćby z trzema nowymi klientami,
targi zaliczymy do bardzo udanych. Na samych targach złożone
zostało jedno zamówienie, jednak część z klientów, chcących
skorzystać z akcji rabatowania, zobowiązała się złożyć zamówienia
w ciągu tygodnia po ich zakończeniu
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KRZYŻÓWKA OGRODNICZA

KRZYŻÓWKA Z

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie,
które wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media
Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć
udział w losowaniu trzech zestawów nożyc akumulatorowych
ufundowanych przez firmę AL-KO Kober.
Rozwiązanie z numeru 11/95 Aktywne podłoże z mikroorganizmami Green Garden.
Nagrodę ufundowaną przez firmę Green Garden otrzymuje
Violetta Głowacka z miejscowości Dąbrówka. Gratulujemy!

„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru grudzień 2017

Imię ………………………………………………………………………….
Nazwisko …………………………………………………………………
Ulica ………………………………………………………………………
Nr domu …………………………………………………………………..
Kod pocztowy ……………………………………………………………..
Miejscowość ………………………………………………………………
Data urodzenia ……………………………………………………………
Numer telefonu …………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………….
Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 grudnia prawidłowo wypełnionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

……………………
Data

…………………………………………
Podpis

®

