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Czytam
BIZNES
OGRODNICZY

„Biznes Ogrodniczy” czytam od początku jego wydawania. Czasopismo dostarcza mi
niezbędnych informacji na temat tego, co dzieje się na rynku oraz jakie panują na nim
nastroje. Zawsze przeglądam ‘Puls branży’ oraz rubrykę ‘Nowości’, dzięki temu wiem,
jakie trendy są na rynku. Bardzo cenię wywiady z przedstawicielami rynku, nie tylko
z kategorii nasiennej, ponieważ ich lektura daje mi szersze spojrzenie na to, jak rozwija
się cała branża ogrodnicza.
Dzięki „Biznesowi Ogrodniczemu” mogę przekazywać klientom i partnerom biznesowym
informacje o firmie PlantiCo – jakie nowości wprowadzamy, jakie działania marketingowe
podejmujemy, w jakich wydarzeniach bierzemy udział oraz o tym, co się u nas dzieje.
Wybieram „Biznes Ogrodniczy”, ponieważ to sprawdzone źródło cennej wiedzy,
dostarczające tak szerokich i zróżnicowanych informacji z rynku.

Beata Skrętowska
dyrektor handlowa w firmie PlantiCo
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FELIETON

Kiedy umiera
plotka?
Jarosław Olewicz

wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

J

uż w 1947 r. psycholog społeczny
Gordon Allport w swojej książce
„Psychologia plotki” wyjaśniał, jakie funkcje spełnia plotka: tworzy
więź między różnymi grupami ludzi w opozycji do obiektu plotek, sprawia
przyjemność, uwalnia endorfiny oraz pomaga w zwalczaniu stresu.
Obgadywanie zacieśnia też więzy między
plotkującymi. Nawet zupełnie nieprawdopodobne, wielokrotnie zdementowane plotki
oddziałują na ludzi, bo często podświadomie pozostawiają w nich emocjonalny ślad.
Plotki, ale tylko negatywne, mają także
wpływ na postrzeganie. Osoba, która jest
obiektem obmowy przyciąga uwagę. Gdy
plotka trafia „do obiegu”, a ziarno niepewności zostaje zasiane – mimowolnie stajemy się wobec takiej osoby czujni.
Plotkowanie to, mówiąc delikatnie, niezbyt wyrafinowana rozrywka. Już Eleanor
Roosevelt, amerykańska dyplomatka i publicystka zauważyła, że „wielkie umysły
rozmawiają o pomysłach, średnie o wydarzeniach, a małe – o ludziach”. Plotka nie
jest jednak nieszkodliwa. Manipulowanie

O ile większość
ludzi zdaje
sobie sprawę,
jaką krzywdę
prywatnym
osobom
wyrządzają
pomówienia,
to czasem
bagatelizujemy
wpływ plotek na
funkcjonowanie
firm

prawdą często przynosi konkretne korzyści – pozwala na
zdobycie wyższej pozycji i sterowanie zachowaniami innych.
A jak to jest w naszej branży? Jej stosunkowo niewielka skala oraz fakt, że wszyscy się znają, sprawia, że zielony
biznes jest wyjątkowo podatny na plotki.
Plotkowaniu sprzyja także zimowy czas przestoju na rynku
– martwy okres z punktu widzenia sprzedaży detalicznej jest
jednocześnie czasem licznych spotkań przedstawicieli branży.
Czym się zajmują, aby przełamać rutynę kolejnych eventów raczej towarzyskich niż biznesowych? Oczywiście plotkowaniem.
Rozpowszechnianie plotek – niezależnie od intencji,
bo czasem rozsiewane są bardziej bezmyślnie niż perfidnie – przynosi jednak ogromne szkody. O ile większość ludzi zdaje sobie sprawę, jaką krzywdę prywatnym osobom wyrządzają pomówienia, to czasem bagatelizujemy wpływ plotek na funkcjonowanie firm.
Tymczasem to śmiertelny wirus, który bardzo szybko
się rozprzestrzenia. Zwłaszcza jeśli manipulowanie prawdą staje się elementem walki konkurencyjnej. Rozsiewanie
nieprawdziwych informacji o nieskuteczności produktów,
złych warunkach pracy w danej firmie czy nieuczciwych
praktykach stosowanych we współpracy z dystrybutorami –
to tylko niektóre przykłady. A jeśli słyszeliśmy taką informację z kilku różnych źródeł, to coś w tym musi być, prawda?
I często rzeczywiście jest – nasza konkurencja nie próżnuje.
Jak więc poradzić sobie z plotkami w życiu osobistym
i zawodowym? Najlepszą zaporą jest dla nich krąg zaufanych ludzi, którzy nie chłoną informacji z niewiarygodnego źródła i puszczają je mimo uszu. Kiedy plotka dotrze do
ucha inteligentnej osoby, jej życie dobiega końca.
Sposób, w jaki reaguje się na plotki w danej branży, jest
jednym ze wskaźników jej poziomu rozwoju. Każdy z nas
musi więc odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy chcę pracować w inteligentnej branży?”. 
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AL-KO: powrót
do przyszłości
Z produktami AL-KO jest jak z niemieckimi autami. Na
pierwszym miejscu: nowoczesność, innowacje, technologia,
najwyższa jakość komponentów i wykonania. I choć może
nie wzbudzają takich emocji jak samochody japońskie czy
włoskie, to wszyscy chcą nimi jeździć – mówi Marcin Liszyński.
Z prezesem zarządu firmy AL-KO Kober rozmawiamy o strategii
rozwoju w Polsce, Czechach i na Słowacji
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Czy nowy prezes zarządu firmy
AL-KO Kober zadomowił się już
na stanowisku i ma teraz trochę więcej wolnego czasu niż
na początku? Na jakim etapie
są przygotowania do kolejnego sezonu?

Proces wprowadzania zmian
ciągle trwa. Na polskim rynku
pierwsze główne założenia zostały zrealizowane, ale na rynku czeskim i słowackim czeka mnie jeszcze jeden bardzo wymagający rok.
Do kolejnego sezonu jesteśmy
bardzo dobrze przygotowani. Po
szkoleniu dla naszych dealerów,
które przeprowadziliśmy we wrześniu ub.r., od połowy października

zbieraliśmy przedsezonowe zamówienia. Rok 2017 był dla nas wyśmienity, a aktywność naszych
partnerów biznesowych przed
początkiem wiosny zapowiada
utrzymanie tej tendencji.
Z wolnym czasem bywa różnie. Dobra diagnoza koniecznych
zmian, a później ich wdrożenie
wymaga ogromnych nakładów
czasu. W Polsce wypracowaliśmy
już jednak optymalny system działania, mamy bardzo dobry zespół,
a nasze wysiłki doceniła centrala
firmy – zostaliśmy najlepszą spółką grupy AL-KO w 2017 r. Nagrodą jest wyjazd dla całego zespołu
w wybrane miejsce w Europie. Na

Do kolejnego sezonu jesteśmy bardzo dobrze
przygotowani. Po szkoleniu dla naszych dealerów,
które przeprowadziliśmy we wrześniu ub.r., od połowy
października zbieraliśmy przedsezonowe zamówienia.
Rok 2017 był dla nas wyśmienity, a aktywność naszych
partnerów biznesowych przed początkiem wiosny
zapowiada utrzymanie tej tendencji
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tytuł jednego z naszych firmowych
spotkań – „Powrót do przyszłości”.
Wielokrotnie mówił Pan, że AL-KO wyróżnia na rynku przede
wszystkim wyjątkowa jakość. Jak
to możliwe, że firma, która produkuje swój asortyment w Austrii –
w dobie przenoszenia produkcji
na Daleki Wschód – jest w stanie
być konkurencyjna cenowo?

razie nie zarządzam w sposób typowy dla prezesa spółki, angażuję
się w większość procesów w firmie.
Wraz z upływem czasu nie będę już
jednak włączał się w rozwiązywanie
bieżących problemów, przechodząc
z poziomu nanomanagementu do
zarządzania makro. To naturalna
droga rozwoju.
Zmiany w AL-KO widoczne są gołym okiem. Znacząca liczba nowości w różnych kategoriach produktowych, wdrażany z sukcesem
koncept ‘shop-in-shop’ – to tylko
niektóre przykłady. Jakie cele,
które udało się osiągnąć uważa
Pan za najważniejsze? Jakie będą
priorytety w dalszych działaniach?

Wbrew pozorom jesteśmy na
początku zmian – mamy jeszcze
wiele nowych pomysłów. Zarówno
centrala firmy, jak i nasz polski oddział ma w zanadrzu kilka dużych
projektów – przyspieszenie będzie
więc bardzo widoczne. Szczegóły
– pod koniec tego roku. Już teraz

mogę jednak powiedzieć, że zmiany
w ofercie będą istotne, uwzględniające także wprowadzenie zupełnie
nowych gam produktów. Te najważniejsze, które już udało nam
się wprowadzić, to mocne postawienie na ofertę specjalistyczną,
opracowanie koncepcji optymalnej współpracy z naszymi dystrybutorami, dostosowanie oferty
produktowej do wymagań rynku,
a także modyfikacje organizacyjne
wewnątrz firmy oraz nowa strategia marketingowa. Dzięki tym
zmianom AL-KO w Polsce wraca na
właściwe tory, odbudowując pozycję
na rynku, którą firma zajmowała
mniej więcej od lat 90. do 2010 r.
W tym kontekście wymowny jest

Sam byłem tym faktem pozytywnie zaskoczony. Łatwo to jednak zrozumieć obserwując działanie naszej linii produkcyjnej. W zakresie wykorzystania potencjału
ludzkiego i maszynowego produkcja
w AL-KO jest dopracowana do perfekcji. Nie tracimy żadnych zasobów w tym procesie. W ten sposób
udaje się osiągnąć koszt produkcji
porównywalny z tym na Dalekim
Wschodzie, jeśli uwzględnimy także koszty transportu, przy o wiele
wyższej jakości i przede wszystkim
znacznie krótszym czasie dostawy.
W tym samym miejscu, co produkty ogrodnicze AL-KO, produkowane są także podzespoły do luksusowych i sportowych samochodów
najlepszych niemieckich marek.
Niemal wszyscy producenci i dystrybutorzy sprzętu do pielęgnacji
ogrodów są bardzo zadowoleni
z wyników, jakie osiągnęli w 2017 r.
Jak to wytłumaczyć w kontekście
ogólnie słabego sezonu w branży?

Tak duże różnice w ocenie minionego roku wynikają z kilku
czynników. Średnie temperatury

AL-KO w Polsce wraca na właściwe tory, odbudowując
pozycję na rynku, którą firma zajmowała mniej więcej od lat
90. do 2010 r. W tym kontekście wymowny jest tytuł jednego
z naszych firmowych spotkań – „Powrót do przyszłości”
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dobowe były przez większość sezonu optymalne z punktu widzenia wzrostu trawy. Może będąc
na urlopie wydawało nam się, że
brakuje słońca, ale tak naprawdę
lato było ciepłe, zanotowano też
dużo opadów.
To był także bardzo długi sezon.
Po dobrym marcu, kwiecień oraz
początek maja handlowo przepadły, ale sezon trwał później aż do
listopada.
Ożywienie widać także w branży budowlanej, co ma bezpośredni
wpływ na nasz biznes. Standardy
przy inwestycjach deweloperskich
są obecnie takie, że coraz więcej
klientów wprowadza się do domu
z już zagospodarowanym – w podstawowym zakresie – ogrodem. Jego
założenie nie jest więc odkładane
w nieskończoność. Widoczne są
również zmiany funkcji ogrodów
– coraz większą powierzchnię zajmuje w nich trawnik. Pomimo tych
pozytywnych czynników daleko
nam jeszcze do poziomów sprzedaży notowanych na rynkach Europy

Wbrew pozorom jesteśmy na początku zmian – mamy
jeszcze wiele nowych pomysłów. Zarówno centrala firmy,
jak i nasz polski oddział ma w zanadrzu kilka dużych
projektów – przyspieszenie będzie więc bardzo widoczne.
Szczegóły – pod koniec tego roku

Zachodniej, więc ciągle mamy jeszcze duże pole do popisu.
Gdyby miał Pan wymienić trzy
najważniejsze tendencje handlowe, które wpływają na sprzedaż sprzętu ogrodniczego, co
by to było?

Na pewno dynamicznie rozwija
się kategoria sprzętu akumulatorowego, w tym robotów koszących.
W ubiegłym roku, bez dedykowanej
kampanii promocyjnej, sprzedaliśmy o 200 robotów więcej niż rok
wcześniej. W segmencie najmniejszych robotów – oferując produkt
wysokiej jakości w dobrej cenie – jesteśmy liderem. Dzięki opcji nawet
do 20 rat 0% można mieć robota

Marcin Liszyński, prezes zarządu AL-KO Kober i Stephan Pompejus,
vice president international sales

koszącego już za 175 zł miesięcznie, przy zerowej wpłacie własnej.
Cena robota jest już porównywalna
do ceny nawet nie bardzo dobrej, ale
dobrej kosiarki spalinowej. Dealerów nie trzeba już namawiać do poszerzania oferty o ten asortyment.
Kolejnym trendem jest zainteresowanie klientów nowoczesną
elektroniką i aplikacjami, które
nie jest podsycane tylko reklamami – konsumenci naprawdę szukają takich rozwiązań. Nasza nowa
aplikacja AL-KO in Touch umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami w domu i ogrodzie – różnych producentów. Jak to wygląda
w praktyce? Kiedy podjeżdżamy
do domu, kamera rozpoznaje nasz
numer rejestracyjny, a system dla
bezpieczeństwa sprawdza także
obecność telefonu w samochodzie.
Otwiera się brama, podnoszą się
rolety, a w kuchni włącza się ekspres do kawy, żeby przygotować
nasze ulubione cappuccino. Jeśli
jest zimno, w mieszkaniu włącza
się ogrzewanie, a latem na tarasie
rozsuwa się markiza. W ten sposób
zyskujemy kilkanaście dodatkowych minut wolnego czasu. System od lata ubiegłego roku był testowany w Niemczech, a w 2018 r.
będzie dostępny w całej Europie.
Różni się od podobnych rozwiązań konkurencji przede wszystkim
tym, że jest otwarty – nie musimy
mieć więc w telefonie kilkunastu
aplikacji do każdego sprzętu, ale
jedną do wszystkiego.
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W AL-KO jest Pan odpowiedzialny nie tylko za polski rynek, ale
też czeski i słowacki. Jak zmieniło się Pana postrzeganie branży z tej szerszej perspektywy?

Rynek słowacki jest bardzo podobny do polskiego, ale kilka lat wstecz.
Rozwiązania, które u nas zostały
wdrożone już jakiś czas temu – np.
budowa nowych punktów dealerskich – czekają tam na realizację.
Choć oczywiście nie można generalizować – są miejsca na Słowacji,
gdzie poziom rozwoju rynku jest bardzo wysoki. Rynek czeski jest z kolei
bardziej podobny do niemieckiego
– średnia cena kosiarki w sprzedaży detalicznej jest tam wyższa o ok.
200 zł niż w Polsce. Udziały AL-KO
na czeskim i słowackim rynku są
jednak ogromne, nieporównywalne do naszej sytuacji w Polsce, choć
konkurencja jest podobna, działają
tam także lokalne marki, takie jak

Hecht czy Mountfield, posiadające
własne sklepy i bardzo duży udział
w rynku.
W Czechach AL-KO było jedną
z pierwszych marek, która oficjalnie pojawiła się na rynku, co w połączeniu z bardzo sprawnie działającą organizacją dało tak dobre
wyniki. Generalnie w Europie AL-KO miało wiodącą pozycję, a firma
postrzegana była jako najbardziej
innowacyjna. Wystarczy wrócić do
r. 2007, kiedy wprowadzono do
oferty kosiarki z dużymi kołami
– to był przełom na rynku, przez
pierwsze 2-3 lata AL-KO praktycznie nie miało konkurencji, sprzedając „kosmiczne” ilości towaru, nawet z dzisiejszego punktu widzenia.
Konsumenci, także ci w Czechach
czy na Słowacji, zwracają bardzo
dużą uwagę na miejsce produkcji,
a asortyment z Niemiec i Austrii
cieszy się wysoką renomą.

Wejście do nowego zespołu,
od razu na stanowisko prezesa zarządu, to duże wyzwanie.
Teoria, praktyka, intuicja – co
najbardziej pomaga odnaleźć
się w tej nowej sytuacji?

Awans z dyrektora handlowego
na prezesa zarządu trzech spółek
z pewnością był i nadal jest dużym wyzwaniem, ale zawsze jest
ten pierwszy raz. Oczywiście nie
zdecydowałbym się na ten krok
bez wieloletniego doświadczenia w branży i kierunkowego wykształcenia, choć teoria a realne
zarządzanie to jednak zupełnie
inne rzeczy. Bardzo duże wsparcie otrzymałem również od znajomego, który zarządza niemiecką
firmą w Polsce z innej branży – te
firmy mają swoją specyfikę, w dużym uproszczeniu sprowadza się to
do niemieckiego porządku, jasnej
hierarchii i bardzo przejrzystych
zasad działania. Duże wsparcie
otrzymałem także od właściciela
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firmy Stefana Kobera, który radził mi, aby
szybko reagować na zmieniające się warunki
i nie bać się podejmowania decyzji, bo lepiej
skorygować niewłaściwą decyzję, niż w ogóle jej nie podjąć.
Ograniczenia najczęściej tworzymy sobie
sami. Mam poczucie – i potwierdzają to także
wyniki AL-KO – że sprawdzam się w nowej
roli. Dowodem na to może być także propozycja kierowania spółkami AL-KO w kilku innych krajach regionu. Zdecydowałem
jednak, że jeszcze nie czas na takie zmiany.
Co w pracy sprawia Panu największą przyjemność? Co jest dla Pana największą motywacją do osiągania kolejnych celów?

Sam się dziwię, jak bardzo „nakręca” mnie
ta praca. Wstaję znacznie wcześniej niż dotychczas, pracuję dłużej. Zmiany, jakie wprowadzamy w AL-KO i szybko widoczne efekty napędzają cały zespół – jest motywacja,
energia, wysoki poziom emocji i dużo werwy
w działaniu. I to jest chyba to, co sprawia mi
w pracy największą radość, co motywuje mnie
najbardziej – zaangażowanie i zadowolenie
całego zespołu, satysfakcja z pracy, którą

widzę u swoich współpracowników – bo to
nie jest mój sukces, to sukces całego zespołu.
Mąż, ojciec, triathlonista amator – na co
poświęca swój czas Marcin Liszyński, kiedy nie pracuje?

Nowe wyzwania zawodowe wiązały się także z dużą liczbą wyjazdów. Całymi tygodniami
bywałem poza domem. Mniej czasu niż wcześniej mogłem więc poświęcić rodzinie, ale dzięki
technologii byliśmy w stałym kontakcie – zdarzało mi się np. późnym wieczorem w hotelu
wirtualnie odrabiać z synem lekcje. Mam jednak wrażenie, że ten wspólny limitowany czas
spędzaliśmy w tym okresie bardzo intensywnie.
Czasu brakowało też na moje sportowe pasje.
Trudno było wygospodarować nawet godzinę
dziennie na regularne treningi i przygotowania
do zawodów, choć buty do biegania, a czasem
też rower, zawsze zabieram na delegacje. W tym
roku zamierzam jednak wystartować w zawodach triathlonowych – na pewno w Poznaniu,
może jeszcze gdzieś w najbliższej okolicy, a na
2019 r. planuję już pełen dystans Ironman, czyli 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i pełny
maraton. 
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Jaką rolę w sprzedaży roślin odgrywa sprawna logistyka?
Niekiedy może przesądzić o wyborze bądź zaprzestaniu
współpracy z daną szkółką. Choć głównym celem jest jak
najszybsza dostawa jak najmniejszym kosztem, nie mniej
ważne jest także to, w jakim stanie rośliny dotrą do klienta
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI
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P

rzy wszystkich problemach, z jakimi muszą
mierzyć się szkółkarze
w swojej codziennej pracy produkcyjnej, logistyka obsługi
zamówień może się wydawać
zaledwie drobnym trybikiem
w szkółkarskiej machinie. Ale
jeśli nie działa on optymalnie,
może odstraszyć część klientów, bo ich wymagania systematycznie rosną. – Znaczenie
sprawnej logistyki jest coraz
większe dla szkółek, a koszty transportu stanowią istotną część ceny roślin. Myślę, że
– patrząc z perspektywy klientów – cena i jakość transportu
mogą wpłynąć na wybór oferty
określonej szkółki. Oprócz kosztów trzeba uwzględnić także

fakt, że nieodpowiednie przygotowanie roślin czy zbyt długi
transport i ryzyko np. ich przeschnięcia pod plandeką oznacza

dla kupującego otrzymanie materiału, który trudniej sprzedać
– mówi Jakub Kurowski, współwłaściciel Szkółek Kurowscy.
REKLAMA 

GROEN-Direkt Boskoop BV
Holandia

Numer 1 wsród miedzynarodowych

targów roslin

Kazdego roku 30 profesjonalnych targów i sklep
internetowy dostepny przez 24 godziny - 7 dni w tygodniu

Kolejne targi 27/2, 6/3 i 13/3
1 miejsce
1 zamówienie
1 dostawa
– Oczekiwania klientów systematycznie rosną. Z ich punktu widzenia optymalna byłaby dostawa materiału na wózkach CC, najlepiej o określonej
godzinie, która w najmniejszym stopniu koliduje z bieżącą obsługą klientów – dodaje.
Jaki procent ceny hurtowej
roślin mogą stanowić koszty
transportu? Ten czynnik zależy od wielu zmiennych, ale według szacunków szkółki A&M
Kałuzińscy Polskie Korzenie
przy załadunkach całopojazdowych na samochody ciężarowe
nazywane potocznie TIR-ami
transport na terenie Polski to
4-6% wartości hurtowej roślin. Im mniejsze zamówienie,
tym procent ten jest oczywiście
większy. – Klienci są bardzo

wymagający i oczekują od nas
więcej niż kilka lat temu. Najlepiej sprzedaje się materiał
roślinny z dostawą na miejsce
do klienta. Dlatego organizacja
transportów stała się codziennością w naszej szkółce. Ważne
są też sposoby pakowania roślin. My oferujemy pakowanie
spiętrowanych roślin luzem na
samochodach, ale również na
paletach, w skrzyniopaletach
oraz na paletach piętrowych,
podobnych do wózków duńskich, tylko drewnianych. Każda z tych metod ma swoje wady
i zalety, najważniejsze jest jednak, aby rośliny w dobrym stanie docierały do klienta – mówi
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska,
właścicielka szkółki A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie. 

1 faktura

www.groen-direkt.nl
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Nieodpowiednie przygotowanie roślin
czy zbyt długi transport i ryzyko np. ich
przeschnięcia pod plandeką oznacza dla
kupującego otrzymanie materiału, który
trudniej sprzedać – mówi Jakub Kurowski,
współwłaściciel Szkółek Kurowscy
ceny już od

299 zł
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Co daje szkółkom
własny transport?
Część gospodarstw szkółkarskich dysponuje własną, czasem dość
rozbudowaną flotą. Ograniczenie kosztów i większa elastyczność
w realizacji zamówień to główna zaleta tego rozwiązania, ale przy
szerokim rynku usług transportowych to nie jedyna dobra opcja

D

zięki 3 własnym samochodom ciężarowym i dużemu
zagęszczeniu kontaktów
handlowych jesteśmy w stanie spełnić wysokie oczekiwania klientów
w zakresie transportu. Naszym celem jest oczywiście jak najszybsza
realizacja zamówień, najlepiej z dnia
na dzień, przy możliwie najmniejszych kosztach. W trakcie sezonu
REKLAMA



w Warszawie nasz transport jest
na miejscu dwa, trzy, czasem cztery razy w tygodniu, w innych lokalizacjach jesteśmy np. regularnie raz w miesiącu – co też pozwala centrom ogrodniczym dokładnie zaplanować kolejne dostawy.
Jeśli otrzymamy zamówienie
z kilkudniowym wyprzedzeniem,
jesteśmy w stanie dopasować je do
naszej mapy realizacji i zminimalizować koszty transportu – mówi
Jakub Kurowski.
Jak zorganizowany jest transport w Gospodarstwie Ciepłucha?
– Odróżniamy się od innych szkółek tym, że wszystkie ceny w naszym cenniku uwzględniają koszty
transportu. Dysponujemy flotą 10
samochodów ciężarowych, w sezonie korzystamy także z usług
firm transportowych, obsługują
one ok. 20% zamówień. Dzięki
własnemu transportowi jesteśmy
w stanie zaoferować naszym klientom bardzo atrakcyjne warunki –
mówi Anna Ciepłucha, właścicielka

Gospodarstwa Ciepłucha. – Czas
dostawy od momentu zamówienia
to maksymalnie 3 dni. Nasze minimum logistyczne wynosi 3 wózki.
Przy mniejszych zamówieniach czas
dostawy może być dłuższy. Także
z 3-dniowym wyprzedzeniem planujemy nasz harmonogram dostaw.
Testowaliśmy również programy
komputerowe optymalizujące trasy dostaw, ale w naszej branży nie
do końca się sprawdzają – klienci
często w ostatniej chwili decydują się na domówienie dodatkowej
partii roślin albo w inny sposób zagospodarowujemy wolne miejsce
w samochodzie. Dzięki częstym
kontaktom z klientami jesteśmy
bardzo elastyczni – wyjaśnia Anna
Ciepłucha.
Jakie jest minimum logistyczne
w innych szkółkach? – Minimalna
wartość zakupu hurtowego w naszej szkółce to 2 tys. zł. Na życzenie klienta możemy zorganizować
transport nawet przy takim zamówieniu, jednak będzie to transport
na koszt klienta. Często jego cena
powoduje, że zamówienie staje się
nieopłacalne. Przy załadunkach
całopojazdowych typu TIR organizujemy natomiast transport na
nasz koszt na terenie Polski. Nie posiadamy własnych środków transportu, korzystamy z usług firm logistycznych i kurierskich – mówi
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska. 

Dysponujemy flotą 10 samochodów
ciężarowych, w sezonie korzystamy także
z usług firm transportowych, obsługują
one ok. 20% zamówień. Dzięki własnemu
transportowi jesteśmy w stanie zaoferować
naszym klientom bardzo atrakcyjne warunki
– mówi Anna Ciepłucha, właścicielka
Gospodarstwa Ciepłucha

RAPORT SPECJALNY

Zamówienia last minute
Przy wieloletnim doświadczeniu i zamówieniach złożonych z dużym
wyprzedzeniem zaplanowanie transportu jest dla szkółek banalnie
proste. Gorzej jeśli w szczycie sezonu centra ogrodnicze „przypominają”
sobie o roślinach. Ile wtedy trzeba czekać na dostawę?

I

le średnio czasu upływa od
złożenia zamówienia do dostarczenia roślin w „ścisłym”
sezonie? Taka sytuacja zdarza się
już coraz rzadziej, bo większość
centrów ogrodniczych planuje zamówienia roślin – kluczowej dla nich kategorii produktowej – odpowiednio wcześniej.
– W ostatnich latach wyraźnie
widać tendencję do wcześniejszych zamówień. Stali klienci

składają je już jesienią na dostawy wiosenne. Wtedy posiadamy
cały asortyment i można zarezerwować najciekawsze odmiany.

Transporty organizujemy natomiast dopiero wiosną. Mamy
więc uproszczoną sytuację, gdyż
wkraczamy w sezon ze wstępnym
grafikiem dostaw. Czasem oczywiście coś się przesuwa, bo pogoda krzyżuje nam plany, ale staramy się zorganizować cały proces
tak, aby klienci byli zadowoleni
i abyśmy poradzili sobie z załadunkami bez niepotrzebnych
nadgodzin – wyjaśnia Agnieszka
Pelczar-Kałuzińska. Ile trwałaby

W ostatnich latach wyraźnie widać tendencję do
wcześniejszych zamówień. Stali klienci składają je już jesienią
na dostawy wiosenne – wyjaśnia Agnieszka Pelczar-Kałuzińska,
właścicielka szkółki A&M Kałuzińscy Polskie Korzenie
REKLAMA 
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organizacja dostawy w ścisłym
sezonie?
– To zależy, w którym momencie wpłynęłoby zamówienie i jak
wyglądałby wtedy nasz grafik.
Sądzę, że dostawa mogłaby się
wydłużyć nawet do 2-3 tygodni
w marcu, 1-2 tygodni w kwietniu
i tygodnia w pozostałych miesiącach – dodaje.
Jak można usprawnić współpracę szkółek z centrami ogrodniczymi

w zakresie logistyki? Ułatwienia
w tym zakresie, przy kooperacji z kilkoma szkółkami, oferują

pośrednicy, ale większość właścicieli centrów ogrodniczych wybiera bezpośrednie zamówienia,
ewentualnie szuka dostawców roślin o jak najszerszej ofercie. – Na
polskim rynku działają firmy proponujące sprzedaż roślin z wielu
szkółek z dostawą na miejsce do
klienta. Jest to zapewne niezwykle wygodny model współpracy,
ale w naszym odczuciu droższy niż
bezpośrednia współpraca – tłumaczy właścicielka szkółki A&M
Kałuzińscy Polskie Korzenie. 

Jak można usprawnić współpracę szkółek z centrami
ogrodniczymi w zakresie logistyki? Ułatwienia
w tym zakresie, przy kooperacji z kilkoma szkółkami,
oferują pośrednicy, ale większość właścicieli centrów
ogrodniczych wybiera bezpośrednie zamówienia

TEK Designer
dla każdego klienta
Odpowiednio wykadrowane zdjęcie, często makro, indywidualny
projekt, a nawet specjalnie dobrany kształt i uszlachetnienie.
O cechach pozwalających stworzyć wyróżniającą się etykietę,
zauważalną w gąszczu asortymentu oferowanego w sklepach
rozmawiamy z Kamilem Woźniakiem, specjalistą ds. obsługi klienta
i Arturem Klimaschką, grafikiem z firmy TEK Sp. z o.o.
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

dokonują zmian w kwestiach, w których czują się pewnie, czyli przedstawieniu rośliny w najlepszym dla niej
momencie wegetacji.
Zaletą programu jest to, że klient
ma dostęp do swojego asortymentu
i opisów w każdym miejscu, gdzie jest
Internet. Nie ma już potrzeby wielokrotnego przesyłania ogromnej
liczby PDF-ów. W aplikacji znajduje
się zawsze aktualna wersja pliku do
druku. Komunikacja z klientem jest
uproszczona i pozwala zaoszczędzić
wiele czasu.
Jakie trendy można zauważyć na

Jakie nowości w zakresie projektowania i wykonania etykiet
oferują Państwo obecnie swoim
klientom?

Ostatnią nowością, którą oferujemy jest narzędzie TEK Designer. Proces tworzenia tej aplikacji online trwa
już od pewnego czasu. Budujemy go

wspólnie z naszymi klientami, wsłuchując się w ich potrzeby. Dlatego
stworzyliśmy program, który oferuje naszym kupującym samodzielny
wybór zdjęć oraz korektę tekstową.
Nasi odbiorcy ufają w naszą kreatywność, dlatego powierzają nam sprawy
projektowe oraz techniczne, a sami

rynku w zakresie etykiet roślin?

Z pewnością widoczny jest trend
poszukiwania oryginalnej, spersonalizowanej, nieszablonowej etykiety.
Do niedawna można było spotkać się
z etykietami, gdzie był tylko tekst,
czarny napis opisujący roślinę w kilku słowach. Obecnie widać większą
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w gąszczu asortymentu oferowanego w sklepach.
Jakie znaczenie mają etykiety,
patrząc z perspektywy sukcesu
handlowego?

Od lewej: Artur Klimaschka, grafik z firmy TEK i Kamil Woźniak, specjalista ds. obsługi klienta

dbałość o to, aby etykieta wyglądała oryginalnie, świeżo i przyciągała
wzrok. Zdjęcie odpowiednio wykadrowane, często makro, indywidualny

projekt, a nawet specjalnie dobrany
kształt i uszlachetnienie. Te wszystkie cechy pozwalają stworzyć wyróżniającą się etykietę, zauważalną

To raczej pytanie do naszych klientów. Oczywistym jest, że ważna
jest prezentacja produktu. Często
rośliny w momencie sprzedaży nie
wyglądają atrakcyjnie. Właściwa
prezentacja produktu daje naszym
klientom szansę na to, że trafi on
w gusta kupującego, który wybierze
właśnie jego towar.
Etykieta może pobudzać wyobraźnię i podpowiadać konsumentom,
w jaki sposób mogą zaaranżować
swoje ogrody, grządki czy balkony.
Jeśli uda się osiągnąć ten cel, efekty handlowe będą widoczne. 
REKLAMA 
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ROŚLINA MIESIĄCA

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH –

Sosna Armanda – Pinus armandii
Sosna Armanda to gatunek u nas praktycznie nieznany, choć oferowany
w szkółkach roślin ozdobnych. Do Europy po raz pierwszy został
sprowadzony z Chin pod koniec XIX w.

TEKST: dr Wiesław Szydło,
wiceprezes ZSzP

D

rzewo to naturalnie występuje w centralnych
i południowych rejonach
Chin oraz na południowych wyspach Japonii, porastając górskie
zbocza na wysokości 1000 do
2500 m n.p.m., gdzie przeciętnie
osiąga 25 m wysokości. Pomimo że
wywodzi się ze strefy klimatycznej 7 (jest to strefa, w której temperatura zimą nie spada poniżej
-18 °C), jest wytrzymała na niskie
temperatury i w Polsce nie marznie nawet podczas surowych zim.
Swoją nazwą upamiętnia francuskiego misjonarza i przyrodnika,
brata Armanda Davida, dzięki któremu zebrane w prowincji Yunnan
nasiona trafiły do Europy.
W Polsce sosna Armanda tworzy
niewielkie drzewa o szerokiej i luźnej
koronie oraz ozdobnych szyszkach,
które zawiązuje w bardzo młodym
wieku. Swoim wyglądem przypomina

sosnę himalajską, jest jednak od niej
znacznie bardziej wytrzymała na
mróz i odporna na rdzę wejmutkowo-porzeczkową. Po 10 latach uprawy
osiąga 4 m wysokości. Tworzy długie, szeroko rozpostarte gałęzie. Jasnozielone igły zwisają, mają od 8 do
15 cm długości, wyrastają w pęczkach po 5 sztuk. Szyszki są duże,
mają od 10 do 20 cm długości, są
zebrane zwykle po 3 i osadzone na
długich szypułach, pojawiają się wcześnie, bo już na 10-letnich drzewach.
W pierwszym roku szyszki są zielone
i wyprostowane, dopiero w drugim
brązowieją i zaczynają zwisać. Nasiona są jadalne, duże, mają od 8 do
15 mm średnicy, są pozbawione skrzydełek lub z bardzo zredukowanymi,
kilkumilimetrowymi skrzydełkami.
Ozdobą drzew, obok pięknych igieł

i szyszek, jest także gładka, zielonoszara kora okrywająca pień i poziomo
ułożone konary.
Sosna Armanda nie sprawia kłopotów w uprawie, choć niestety jest
krótkowieczna. Nie ma dużych wymagań glebowych. Preferuje podłoża umiarkowanie wilgotne, ale
przepuszczalne, najlepiej piaszczysto-gliniaste, próchniczne, jednak
radzi sobie też na uboższych glebach.
Podobnie jak inne gatunki sosen nie
lubi stanowisk mokrych i nie toleruje długotrwałego zalewania, wymaga
też pełnego nasłonecznienia. Zimuje
dobrze, jedynie w najchłodniejszych,
północno-wschodnich rejonach kraju młode rośliny mogą wymagać lekkiego okrycia na zimę.
Jest to niezwykle wdzięczny gatunek, który świetnie pasuje do wszelkiego typu ogrodów: od zwykłych,
klasycznych ogrodów i ogródków
przydomowych, po surowe, modernistyczne projekty zieleni instytucjonalnej oraz osiedlowej. Ze względu
na głęboki system korzeniowy warto
do kompozycji z sosnami użyć roślin
z rodziny wrzosowatych, które z kolei korzeniąc się płytko mają w pobliżu sosny dobre warunki do rozwoju. Dodatkowo corocznie opadające
igły zakwaszają i ściółkują glebę, co
sprzyja ich uprawie. 
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

POLECANE ROŚLINY
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AZALIA „ANNEKE” AZALEA
Młode rośliny mają pokrój luźny, potem ładnie
się zagęszczają. 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.

PRIMULA VERIS –
‘LITTLE QUEEN’ VIOLET
Bardzo atrakcyjna odmiana primuli o fioletowo-żółtych
kwiatach, rozwijających się wczesną wiosną.
Ze względu na ciekawą i intensywną barwę idealna do
wiosennych kompozycji. Ta niewielka bylina jest coraz
częściej wykorzystywana do nasadzeń. Doskonała na
rabaty i przydomowe ogródki, a także do uprawy
w pojemnikach.

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

www.kusibab-wyka.pl

Gospodarstwo Specjalistyczne
„PANEK”
ul. Marii Dąbrowskiej 12, 05-800 Pruszków

www.e-panek.pl

DĄB BŁOTNY
(QERCUS PALUSTRIS)
Bardzo ładne drzewo o szeroko stożkowym pokroju.
Pochodzi z Ameryki Północnej. Rośnie w miarę szybko,
osiągając wysokość do 20 m z lekką, ażurową koroną.
Liście zielone błyszczące, głęboko powcinane, jesienią
czerwonobrązowe. Gatunek odporny na mróz. Preferuje gleby
żyzne, wilgotne oraz podmokłe i dobrze znosi krótkotrwałe
zalewanie. Odporny na choroby.

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych
Krystyna Abram
ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń

www.abram-szkolka.com.pl

PINUS MUGO 'LITTLE GOLD STAR'
(SYN. PINUS MUGO 'LAARHEIDE')

CORYLUS AVELLANA
‘RED MAJESTIC’PBR –
LESZCZYNA POSPOLITA
Gęsty krzew o oryginalnie powyginanych pędach
w tzw. korkociąg. Odmiana atrakcyjna szczególnie
zimą i na przedwiośniu, gdy pojawią się obfite, żółte
kwiaty jeszcze przed rozwojem liści. Liście czerwone,
poskręcane, pozawijane. Do nasadzeń pojedynczo,
w miejscach wyeksponowanych.

SZKÓŁKI KUROWSCY
ul. Kurowska 105, 24-130 Końskowola

www.kurowski.pl

Wolno rosnąca odmiana sosny kosodrzewiny o poduszkowatym
pokroju. Cechą charakterystyczną jest złociste przebarwienie
igieł pojawiające się późną jesienią i utrzymujące się do wczesnej
wiosny. Po 10 latach dorasta do 0,4 m wysokości i 0,7 m średnicy.
Odmiana ma niewielkie wymagania glebowe i jest odporna
na niekorzystne warunki atmosferyczne. Preferuje stanowiska
słoneczne. Polecana do nasadzeń w małych ogrodach
przydomowych, ogrodach skalnych.

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

www.kaluzinscy.pl

Od 30 lat z Wami
BIOHUMUS
W tym roku firma Agrecol obchodzi 30-lecie swojej działalności.
Wiąże się to także z trzydziestymi urodzinami Biohumusu – pierwszego,
sztandarowego produktu Agrecol i jednocześnie pierwszego
naturalnego nawozu na polskim rynku, pochodzącego z hodowli
dżdżownic kalifornijskich.

właściwości fizyczne i chemiczne gleby
oraz z powodzeniem może być stosowany
we wszelkiego typu uprawach roślin.
Wychodząc jednak naprzeciw różnorodnym potrzebom ogrodników, Agrecol
wprowadził do oferty nowe Biohumusy,
m.in. do roślin kwitnących i do roślin
zielonych. Ich skład specjalnie skomponowano tak, aby odpowiednio zbilansować stosunek składników odżywczych
i dopasować go do konkretnych potrzeb
nawożonych roślin. Natomiast różnorodne opakowania pozwalają Klientom wybierać ulubiony produkt, a Sprzedawcom
lepiej aranżować przestrzeń sklepową.
Biohumusy Agrecol są bezpieczne
zarówno dla roślin, jak i ludzi oraz zwierząt. Można stosować je przy każdym
podlewaniu roślin w domu i ogrodzie, bez
ryzyka przenawożenia. O ich doskonałej
jakości i bezpieczeństwie świadczy fakt,
że Biohumusy Agrecol otrzymały świadectwo kwalifikacji do stosowania

CZYM JEST BIOHUMUS?
Biohumus to nawóz organiczny,
produkowany na bazie
ekstraktów z wermikompostów,
wytwarzanych przez dżdżownice
kalifornijskie.
Dżdżownice te, trawiąc pokarm, wzbogacają
glebę w pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Ekstrakcja wermikompostów skutkuje
pozyskaniem aktywnej próchnicy, zawierającej tylko korzystne i istotne w odżywianiu
roślin składniki.

Biohumus – z miłości
do ogrodów
Któż nie kojarzy charakterystycznej
zielonej butelki z białą zakrętką, z wizerunkiem ogrodnika na etykiecie? Wielu
z nas pamięta ją z działek naszych rodziców
i dziadków, a wielu do dziś sięga po to tradycyjne opakowanie Biohumusu Agrecol.
Prawie 30-letnia obecność Biohumusu
Agrecol na rynku ogrodniczym sprawia, że jest to produkt rozpoznawalny
i wzbudzający zaufanie Konsumentów. Wielu z nich wybiera tę tradycyjną,
zieloną butelkę z uśmiechniętym ogrodnikiem na etykiecie. Szanując to przywiązanie, które naturalnie wpływa na
decyzje zakupowe Konsumenta, firma

Agrecol kontynuuje produkcję Biohumusu w opakowaniu bardzo zbliżonym do pierwszej wersji produktu
z 1988 roku. Wielu Konsumentów właśnie od niego rozpoczyna swoją przygodę z ogrodnictwem i nawożeniem
roślin w domu, w ogrodzie i na działce.
Pierwszym biohumusem dostępnym
na polskim rynku był Biohumus
Uniwersalny, wyprodukowany 30 lat
temu przez firmę Agrecol. Stosowany był przede wszystkim w ogrodach
przydomowych i działkowych. Klienci
przekonali się, że Biohumus poprawia
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Miasto
przyszłości
Grodzisk Mazowiecki, miasto, które liczy ponad 30 tys. mieszkańców,
wygrało w ekskluzywnym rankingu na Najlepsze Polskie Miasto
Przyszłości. Jak radzą sobie tam właściciele centrów ogrodniczych
i jakie mają plany na nowy sezon?

aport

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Ogród i Dom to centrum
ogrodnicze, które
w Grodzisku Mazowieckim
istnieje od 15 lat i zajmuje
powierzchnię 800 m²,
a właściciele myślą jeszcze
o dalszej rozbudowie
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G

rodzisk Mazowiecki
został uznany za Najlepsze Polskie Miasto
Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców,
a w klasyfikacji ogólnej zajął
7. miejsce w bezpłatnym
rankingu fDi Intelligence.
W zestawieniu oceniano takie dziedziny, jak: potencjał
gospodarczy, dostępność komunikacyjna, przyjazna postawa
wobec biznesu, kapitał ludzki i styl
życia oraz efektywność kosztowa
inwestycji. Grodzisk Mazowiecki
znajduje się niecałe 40 km od Warszawy, ta lokalizacja powoduje, że
detaliści w sklepach ogrodniczych
są zadowoleni z wyników, mimo
słabego ubiegłorocznego sezonu.
Sklepy pracują z hurtowniami

R
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biznes, a także inne
podejście do proponowanej oferty. Nie udało mi się odwiedzić Centrum Ogrodniczego Gardenica, ponieważ po zimowej przerwie
jest otwarte dopiero w marcu, to
jednak ważny punkt na lokalnej
mapie.
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Florada, Planta,
Green&Joy, Europlant.
Każde centrum jest inne,
ma innych klientów i sposób na

Od lewej: Daniel Klepacz i Daniel Florczak, sprzedawcy w Centrum Ogrodniczym Ogród i Dom
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W Centrum Ogród i Dom znajduje się zróżnicowana oferta donic

IM WIĘCEJ, TYM
LEPIEJ
Ogród i Dom to centrum
ogrodnicze, które w Grodzisku
Mazowieckim istnieje od 15 lat
i zajmuje powierzchnię 800 m²,

a właściciele myślą jeszcze o dalszej rozbudowie. Już od wejścia
ogromnie zaskoczyła mnie wręcz
niespotykana w sklepach ogrodniczych różnorodność asortymentu.
Poza tradycyjnymi produktami

ogrodniczymi, jak nawozy, nasiona czy podłoża, znajduje się
tu niezwykle wręcz rozbudowana oferta produktów AGD. Klienci kupią w centrum m.in.: deski
do prasowania, czajniki, foremki, garnki czy kubki. Ale znajdą
tu także silikon czy impregnaty
do drewna. – Asortyment AGD
wprowadziliśmy 8 lat temu i był to
strzał w dziesiątkę. Klienci odwiedzają nasz sklep nawet w okresie
tak naprawdę martwym pod kątem sprzedaży produktów ogrodniczych. Centrum jest otwarte cały
rok przez 7 dni w tygodniu. U nas
nawet w styczniu w niedzielę jest
duży ruch, wówczas odwiedza nas
średnio ok. 80 klientów – opowiada Daniel Klepacz, pracownik. –
Ubiegłoroczny sezon był dla nas
REKLAMA 
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Ubiegłoroczny sezon był dla nas
dobry. Lokalizacja centrum bardzo
nam pomaga. Tak naprawdę to jeden
z ważniejszych, oczywiście poza ofertą,
czynników, który wpływa na nasze dobre
wyniki – opowiada Daniel Klepacz,
pracownik centrum Ogród i Dom
dobry. Lokalizacja centrum
bardzo nam pomaga. Tak naprawdę to jeden z ważniejszych,
oczywiście poza ofertą, czynników, który wpływa na nasze
dobre wyniki – dodaje. W centrum ogrodniczym klienci nie
kupią roślin szkółkarskich,
właściciele zrezygnowali z ich
sprzedaży, ponieważ w okolicy
działa sporo szkółek i było to
nieopłacalne. Na prośbę klientów wprowadzono natomiast
do oferty przyprawy, które
sprzedają się zwłaszcza w sezonie grillowym. – Grodzisk
Mazowiecki to bardzo rozwojowe miasto, w ciągu ostatnich
3 lat aż o 30% wzrosła liczba
nowych mieszkańców. To nasi
klienci, którzy będą zakładać
ogrody czy zagospodarowywać balkony. Mamy cały czas
nowe pomysły, badamy potrzeby klientów i dostosowujemy ofertę do ich oczekiwań
– mówi Daniel Klepacz.

TRADYCJA
I PRZYZWYCZAJENIE
Najstarszą placówką funkcjonująca w Grodzisku Mazowieckim od ponad 30 lat, jest
AGRO sklep ogrodniczy, który
prowadzą Halina i Waldemar
Pośladowie. W obecnej lokalizacji przy ul. Spokojnej naprzeciw
targowiska centrum znajduje

się od 8 lat, wcześniej było na
ul. Sienkiewicza. Placówka sprawia bardzo przyjemne wrażenie, jest tu przestronnie i jasno,
a mili i uśmiechnięci właściciele
powodują, że chce się tu przebywać. – W r. 2017 sezon był
nieco słabszy. Zakończyliśmy
go na lekkim, ok. 3-proc. minusie. Jednak taki spadek obserwujemy cyklicznie, średnio co
7 lat. Ubiegły sezon był słabszy,

REKLAMA 

Oferta w AGRO sklep ogrodniczy

dlatego w tym roku sprzedaż
powinna iść w górę. Tak naprawdę dla handlu najważniejsze są 3 miesiące: kwiecień, maj
i czerwiec, i jeżeli one są słabe,
potem trudno cokolwiek nadrobić

– opowiada Halina Poślad, właścicielka. W sklepie klienci kupią wszystkie produkty ogrodnicze – od nasion, podłoży, nawozów, przez środki ochrony
roślin, po donice. Nie ma tu

Od lewej: Waldemar Poślad, właściciel sklepu ogrodniczego AGRO,
Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”,
Halina Poślad, właścicielka sklepu i Cezary Rosiński, sprzedawca
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tylko materiału szkółkarskiego z uwagi na ich sprzedaż na
pobliskim targowisku. – Dzięki tej lokalizacji w środę i sobotę odwiedzają nas konsumenci,
którzy przyjeżdżają na targowisko – dodaje Waldemar Poślad.
Centrum ma zróżnicowaną ofertę donic, właściciele wyszukują
ciekawe nowości, które przykują
wzrok klientów. Dużo sprzedaje
się tu aplikatorów do storczyków
oraz produktów do ich pielęgnacji, w okresie jesiennym klienci
najwięcej kupują środków na
gryzonie. 

Nadarzyn

ul. Królewska 36A
05-827 Grodzisk Mazowiecki

ul. Pruszkowska 145
Strzeniówka, 05-830 Nadarzyn

Centrum Ogrodnicze Gardenica

Ogród i Dom
ul. Grabowa 11A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Agro. Sklep ogrodniczy
ul. Spokojna 2
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Piękny ogród
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W r. 2017 sezon był nieco
słabszy. Zakończyliśmy
go na lekkim, ok. 3-proc.
minusie. Jednak taki spadek
obserwujemy cyklicznie,
średnio co 7 lat. Ubiegły
sezon był słabszy, dlatego
w tym roku sprzedaż
powinna iść w górę – mówi
Halina Poślad, właścicielka
sklepu ogrodniczego AGRO

Grodzisk Mazowiecki
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Halina Poślad

Przede wszystkim rośliny
W Nadarzynie znajduje się nieduży sklep, w którym klienci kupią
wspaniałe i niepowtarzalne rośliny

N

iecałe 17 km od Grodziska
Mazowieckiego, w Nadarzynie, znajduje się Piękny Ogród, sklep ogrodniczy, który
prowadzi Krzysztof Włodarczyk.
Powierzchnia placówki jest niewielka, znajduje się tu podstawowy
asortyment, jak nawozy, nasiona,

środki ochrony roślin czy podłoża, jednak właściciel siłę ciężkości przeniósł na ofertę roślin, która zdecydowanie wyróżnia się na
rynku.– Nastawiłem się na sprzedaż materiału szkółkarskiego, bo to
produkty, na których mogę tak naprawdę zarobić, m.in. klienci kupią
Krzysztof Włodarczyk, właściciel
sklepu Piękny Ogród
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vilmorin-garden.pl

LIDER
INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ

Powierzchnia sklepu Piękny Ogród jest niewielka,
ponieważ właściciel nastawia się na sprzedaż roślin

Sprzedaż produktów ogrodniczych jest
bardzo trudna, z roku na rok jest coraz
gorzej, dlatego staram się proponować
klientom kompleksowe usługi i pomoc
w zorganizowaniu przestrzeni wypoczynku
– podsumowuje Krzysztof Włodarczyk,
właściciel sklepu Piękny Ogród

u mnie platany kuliste. Cały czas
wyszukuję nowości, które przykują uwagę klientów – opowiada

Krzysztof Włodarczyk. Sklep
funkcjonuje w Nadarzynie już
od 12 lat, a klienci mogą skorzystać także z usług z zakresu
pielęgnacji ogrodów, m.in.: zakładania trawników z siewu lub
z rolki, wyrównywania terenów,
tworzenia rabat, wykonywania
nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
czy przygotowania ogrodu na zimę oraz wykonania oprysków.
– Sprzedaż produktów ogrodniczych jest bardzo trudna, z roku
na rok jest coraz gorzej, dlatego
staram się proponować klientom
kompleksowe usługi i pomoc
w zorganizowaniu przestrzeni
wypoczynku – podsumowuje
właściciel. 

Do zobaczenia!
22-24.02.2018
STOISKO 70 / HALA 5
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Nawozy –
reaktywacja

Interesujące nowości produktowe, odświeżenie szaty graficznej
opakowań renomowanych producentów, nowi gracze na
rynku – w tym roku w kategorii nawozowej znowu „będzie się
działo”. Prognozy na nowy sezon muszą być jednak ostrożne, bo
ubiegłoroczny przyniósł znaczące spadki sprzedaży
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

T

o nie był najlepszy, delikatnie mówiąc, sezon na rynku nawozowym. Potwierdza
to większość producentów i dystrybutorów. – Wyniki handlowe
były niestety niższe niż w analogicznym okresie 2016 r. o ok. 11%.
Największy wzrost sprzedaży – ok.
25% – zanotowaliśmy w przypadku Nawozu Ekologicznego, natomiast największy spadek sprzedaży

– w grupie nawozów pod iglaki i na
trawnik w opakowaniach 5 i 10 kg
– mówi Ewa Dębowska, zastępca

kierownika wydziału handlu nawozami w firmie LUVENA S.A.
Nie znaczy to jednak, że w nowym
sezonie producenci ograniczą się tylko do bronienia zdobytych pozycji
na rynku. – Nowy rok przyniesie
w firmie LUVENA S.A. małe zmiany w asortymencie i wielkościach
opakowań nawozów marki „Słoneczne Ogrody”. Planujemy wprowadzić większe, bardziej ekonomiczne
opakowania naszych nawozów – 25kilogramowe worki w atrakcyjnych
cenach, zaspokajając tym samym
również oczekiwania firm projektujących i zakładających ogrody –
dodaje Ewa Dębowska.
Zmiany planują także inni gracze
w tej kategorii. – Olbrzymią zmianą w naszej ofercie będzie nowy wizerunek opakowań całej gamy nawozów granulowanych i płynnych
oraz w przypadku nawozów granulowanych – nowa, wygodna forma
aplikacji – zrywka do rozsiewania
nawozów. Nasze nawozy zawierają
bogaty zestaw mikro- i makroelementów dostosowanych do potrzeb
roślin, a także azot w formie szybko- i długo działającej – mówi Jarosław Mokrzecki, dyrektor operacyjny
ds. sprzedaży i marketingu w firmie
Sumin. Jakie plany na nowy sezon
ma firma TROPICAL? – W samym
2017 r. asortyment Bi Florin poszerzył się o świetnie przyjęte nawozy –
Bi Florin Dom do roślin domowych
i Bi Florin Balkon do roślin balkonowych. W 2018 r. wprowadzimy
kolejne nowości – Bi Florin Daturę,
czyli nawóz do datur – mówi Renata

Bardzo ciekawą nowość znajdziemy w ofercie firmy
AGRECOL – organiczny preparat do trawników
ograniczający mech, w 100% naturalny nawóz płynny
zwalczający mech, pierwszy tego typu preparat na rynku
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Deszcz nowości
Sabina Jasiukiewicz
menedżer ds. marketingu
Bros

Spośród wielu nowości, które wprowadziliśmy do oferty warto
wspomnieć o nowej linii biohumusów Biopon – wyróżnia je
na rynku bardzo dobry jakościowo skład, a także ciekawa,
minimalistyczna szata graficzna opakowań, utrzymana w konwencji eko. Ważny
element tej linii stanowią Biopon Pałeczki nawozowe z biohumusem, które są
absolutną nowością na rynku krajowym. Poszerzamy także asortyment eliksirów Biopon
o uniwersalne preparaty ukierunkowane na wywołanie konkretnego efektu: Biopon
Eliksir z witaminami, Biopon Eliksir pogłębiający kolor i Biopon Eliksir wzmacniający
system korzeniowy. Warto wspomnieć także o bardzo ciekawej nowości, pierwszym

Najważniejsze trendy
handlowe na rynku nawozów
hobby to niezmiennie
wzrost popularności
nawozów naturalnych,
nawozów dedykowanych
dla konkretnej grupy roślin,
a także długo działających,
wieloskładnikowych oraz
specjalistycznych, które
np. zwalczają mech czy
przeciwdziałają brunatnieniu
igieł

takim produkcie na polskim rynku – mam tu na myśli Biopon Deszczówkę do podlewania
kwiatów. To skoncentrowany i bardzo wydajny preparat dodawany do wody, który ją
zmiękcza i mocno upodabnia do najzdrowszej do podlewania wody deszczowej. 

Góral, zastępca kierownika działu
marketingu w firmie TROPICAL. Recepta na sukces? – Bi Florin posiada
REKLAMA 
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Nowy sezon w mistrzowskim stylu
Magda Olejnik
zastępca dyrektora handlowego ds. marketingu
Fosfan

Marka Fructus w tym roku obchodzi 45-lecie istnienia. Cieszymy się,
że możemy właśnie w tym roku zaprezentować nowe opakowania
nawozów krystalicznych i płynnych. Udało nam się opracować
opakowania, które bardzo wyraźnie wskazują na zakres zastosowań, profilują nabywcę
oraz rekomendują jakość produktów poprzez długoletnią specjalizację producenta.
Opakowania nawozów krystalicznych to saszetka typu doypack, ze strunowym
zapięciem. Nowy design bazuje na świeżej kolorystyce z wykorzystaniem energetycznych
kolorów przewodnich na każdym opakowaniu. Nowe opakowanie nawozów płynnych
to z kolei ergonomiczna i poręczna butelka z etykietą w formie termokurczliwego sleeva.
Wykorzystanie jasnozielonego koloru i zabawa światłem są tłem dla prezentacji pięknych
grafik roślin, ekspozycji logo marki, ale przede wszystkim podkreśleniem korzyści i atutów
danego produktu, takich jak np. unikalny skład, najwyższa jakość, obfite kwitnienie itp.

naprawdę szeroką ofertę nawozów przeznaczonych do praktycznie wszystkich roślin ozdobnych. Wierzymy, że właśnie to ma największy
wpływ na sprzedaż naszych nawozów wśród
pasjonatów ogrodnictwa. Nasze nawozy dostępne są w butelkach o pojemności 275 ml,
550 ml i 1100 ml, a więc każdy może wybrać
dogodną do swoich potrzeb wielkość opakowania – dodaje Renata Góral.
Najważniejsze trendy handlowe na rynku nawozów hobby to niezmiennie wzrost



popularności nawozów naturalnych, nawozów
dedykowanych dla konkretnej grupy roślin,
a także długo działających, wieloskładnikowych oraz specjalistycznych, które np. zwalczają mech czy przeciwdziałają brunatnieniu
igieł. Bardzo ciekawą nowość w tej kategorii
znajdziemy m.in. w ofercie firmy AGRECOL –
organiczny preparat do trawników ograniczający mech, w 100% naturalny nawóz płynny
zwalczający mech, pierwszy tego typu preparat na rynku.
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NOWI GRACZE
Pomimo ogromnej konkurencji w tej kategorii sukcesywnie
przybywa na rynku nowych firm.
W tym roku swój pierwszy produkt – nawóz do iglaków z guano
– zaprezentowała firma Garden
Home, wyłączny przedstawiciel
w Polsce niemieckiego producenta
nawozów GPI GREEN PARTNERS
INTERNATIONAL. – Sukcesywnie
będziemy poszerzać ofertę o kolejne produkty. Następnie zostanie wprowadzony nawóz długo
działający do trawników i murawy oraz nawóz do warzyw i owoców – zapowiada Joanna Pawlaczyk-Bieniek, dyrektor handlowa
w firmie Garden Home. – Firma
GPI GREEN PARTNERS INTERNATIONAL ma bardzo szeroką

ofertę – swoim klientom oferuje
nawozy mineralne, organiczno-mineralne oraz organiczne. Kolejno będziemy je wprowadzać na
polski rynek – dodaje.

Sezon 2018 będzie także debiutem dla nawozów organicznych
Fertilan i Ekofert firmy Poltops
Sp. z o.o. – Nasze produkty znajdą się
w sprzedaży detalicznej w wybranych
REKLAMA 

100%
NATURY
NOWOŚĆ!
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Pomimo ogromnej
konkurencji w tej kategorii
sukcesywnie przybywa na
rynku nowych firm. W tym
roku swój pierwszy produkt
– nawóz do iglaków
z guano – zaprezentowała
firma Garden Home

Trend eko coraz widoczniejszy
Anna Wojno
marketing manager
NaturalCrop Poland

Po całkiem udanym debiucie w wyjątkowo trudnym sezonie
skupiamy się na rozbudowie dystrybucji marki BiOgardena. Na
konkurencyjnym rynku pełnym nawozów chemicznych coraz
wyraźniej widać trend ekologicznego dbania o ogrody. BiOgardena rozszerza swoje
portfolio w oparciu o analizę potrzeb użytkowników nawozów, szanując jednocześnie

hurtowniach, centrach i sklepach
ogrodniczych oraz będą oferowane plantatorom w obrocie profesjonalnym. Prowadzimy także
szkolenia produktowe, na których prezentujemy korzyści wynikające ze stosowania naszych
nawozów organicznych Fertilan
i Ekofert. To innowacyjne i wyjątkowe produkty, które reprezentują
bardzo szybko rosnącą kategorię,
a w 2018 r. planujemy uruchomić
produkcję przeciwchwastowych,

opinie dystrybutorów i detalistów, którzy narzekają na nadmiar indeksów i konieczność
redukcji ofert. Zatem BiOgardena na nowy sezon to 3 najpopularniejsze warianty
nawozów: 1 kg dla klientów z mniejszymi ogródkami, a do tego 4 w gramaturach
8-25 kg dla posiadaczy większych ogrodów. Do tego oczywiście nasz Nawóz
Interwencyjny w płynie uhonorowany nagrodą „Produkt w Obiegu”, Złotym Medalem
Targów Garden Contracting, jak również przyznanym całej marce wyróżnieniem
Kreator GardenTrendów 2017.

biodegradowalnych włóknin wytwarzanych w 100% z naturalnych
włókien – mówi Emil Senska, prezes firmy Poltops Sp. z o.o.



POMYSŁY NA
MARKETING
Jak będą wyglądały działania
marketingowe firm nawozowych
w nowym sezonie? Czy uda się
zsynchronizować kampanie telewizyjne z optymalną pogodą?
Większość producentów zapowiada
kontynuację działań z ubiegłych
lat, ale nie brakuje także nowych
pomysłów. – Jak potwierdzają
badania rynku nawozów hobby,
decyzje zakupowe podejmowane są przez klientów najczęściej
w punktach sprzedaży, dlatego
nasza tegoroczna promocja – produkty w SUPER CENIE, czyli trzy
nawozy z linii POKON 2w1: do
róż, do rododendronów i do roślin
ogrodowych w cenie 11,90 zł za
kilogramowy kartonik – będzie
reklamowana głównie w centrach
ogrodniczych za pomocą banerów,
wobblerów i displayów promocyjnych – mówi Grażyna Lipiak,
senior product manager w firmie
Victus-Emak. 

MAXTEEN

MAXTEEN

RĘKAWICE ROSTAING
KOMFORT PRACY I DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ

dla dzieci do 10-12 lat
MOUSSE

NERINE

do pracy w ogrodzie i na balkonie
FUSHIA

ROSA

SKINPRO

AIRPRO

do róż

Rękawice MAXFEEL
do prac ogrodowych i budowlanych
GRIPRO

akrylowe

COLDPRO

zimowe
CANADA

CANADA

zimowe

Zapraszamy do współpracy
Victus-Emak Sp. z o.o.
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań
tel. 61 82 3 83 69, www.victus.pl

 idealnie przylegają do ręki –
są niemal jak „druga skóra”
 oferowane są w dwóch wersjach: dla pań i dla panów
 zapewniają komfort podczas każdej pracy w domu
i ogrodzie
 optymalna miękkość, dzięki powłoce z mikropianki
nitrylowej
 wysoka jakość i estetyka
 dotykowe, z funkcją Touch Screen – mając na dłoniach
rękawiczki, można używać ekranu smartfona
 superodporne na przetarcie – osiągając poziom 4
w 4-stopniowej skali, są odporne na 15000 cykli
ścierania
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Green&Joy w Kołobrzegu:
dobry klimat dla handlu
IX Targi Ogrodnicze Green&Joy cash and carry Gdańsk zgromadziły
w hotelu Aquarius Spa&Wellness w Kołobrzegu ponad 300 gości.
Wystawcy byli zadowoleni zarówno z frekwencji, jak i efektów
handlowych tego wydarzenia. – W opinii wielu naszych gości
to najlepsze targi zatowarowaniowe – mówi Tomasz Południak,
wiceprezes zarządu Green&Joy cash and carry Gdańsk
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

Od lewej: Tomasz Południak, wiceprezes zarządu Green&Joy cash and carry Gdańsk
i Justyna Krauze, właścicielka Centrum Ogrodniczego z Wejherowa

T

argi Ogrodnicze Green&Joy
cash and carry Gdańsk zostały zorganizowane już po raz
dziewiąty, a wydarzenie odbyło się
pod patronatem „Biznesu Ogrodniczego”. Trwające w dniach od 27
do 28 stycznia spotkanie zgromadziło najważniejszych odbiorców
i dostawców hurtowni. Organizatorzy spodziewali się frekwencji na
poziomie 300 osób i nie zawiedli
się. – Jesteśmy bardzo zadowoleni

z targów, opinie wystawców również były bardzo pozytywne – zdaniem wielu naszych gości to najlepsze targi zatowarowaniowe w ciągu roku. Frekwencja była zgodna

Od lewej: Cezary Łosiak, członek zarządu
firmy Kwazar i Jarosław Olewicz, wydawca
„Biznesu Ogrodniczego”

z oczekiwaniami, łącznie targi odwiedziło 306 gości. Wśród nich
było wielu właścicieli niewielkich
sklepów, które mają duże znaczenie
w branży. Pięciogwiazdkowy hotel
Aquarius Spa&Wellness w Kołobrzegu również przypadł gościom do
gustu – co roku organizujemy targi
w jednym z 3 województw, które obsługujemy. Nasi klienci z województwa zachodniopomorskiego w tym
roku mieli najbliżej. W przyszłym
roku przyjdzie kolej na klientów
z Warmii i Mazur – mówi Tomasz
Południak, wiceprezes zarządu
Green&Joy cash and carry Gdańsk.
Jak to wydarzenie oceniają wystawcy? – To były zdecydowanie udane targi. Choć patrząc z punktu widzenia
handlu termin jest już trochę późny,
to bardzo cenię sobie wszystkie tego
typu wydarzenia, na których mam
okazję do bezpośredniej rozmowy
z klientami. Na targach Green&Joy
nie było z tym problemów dzięki
dobrej frekwencji. Nastroje wśród
klientów są przyzwoite, nie zauważyłem większej niż w ubiegłych latach
ostrożności w zakresie składania zamówień – mówi Wojciech Kozielski,
prezes firmy Zielony Dom.
– Targi Green&Joy w Kołobrzegu
były dla firmy Lamela dobrą okazją
do spotkania z klientami i zebrania zamówień. Jesteśmy zadowoleni zarówno z frekwencji, jak i efektów handlowych tego wydarzenia.
Na pewno będziemy uczestniczyli
także w kolejnych edycjach Targów
Ogrodniczych Green&Joy – dodaje
Sławomir Linkowski, doradca handlowy w firmie Lamela. 
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Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
POLAN Sp. z o.o.
Kraków, ul. L . Rydla 53/55, tel. 12/623 38 30
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Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

JAKOŚĆ KONTROLOWANA
Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:
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Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30
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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.
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Krystyna Lemke, dyrektor marketingu
Westland i Wojciech Kazimierczuk,
regionalny przedstawiciel handlowy
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Od lewej: Anna Wenta i Beata Frankowska, przedstawicielki handlowe firmy Bros
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Od lewej: Tomasz Babiński, Aleksandra Hirsch i Przemek Hirsch,
dyrektor handlowy Tamark S.A.
Regina Żłobicka, specjalistka ds.
obsługi klienta Lamela i Sławomir
Linkowski, doradca handlowy

PO

Od lewej: Jacek Maczuga, specjalista ds. handlowych w firmie
EkoDarPol, Rafał Buda, kierownik Działu Sprzedaży Nawozów
Ogrodniczych w firmie Fosfan, Martyna Gałeczka, przedstawicielka
handlowa marki Ziemovit i Artur Gaj, przedstawiciel firmy EkoDarPol
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brokuł

Od lewej: Adam Chojnacki , kierownik Hali Green and Joy Polska
Sp. z o.o., Paweł Libert i Tomasz Babiński, dyrektorzy regionalni
Green and Joy Polska Sp. z o.o.
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Adam Straszewicz, key account w SBM Life Science
Janusz i Gabriela Bagińscy, właściciele Hurtowni Zaopatrzenia Ogrodniczego w Grajewie
z Jarosławem Olewiczem (w środku)

Od lewej: Krzysztof Wiszniewski, regionalny
kierownik sprzedaży w firmie Kozielski i Wojciech
Kozielski, prezes
Krzysztof Śliwa, reprezentant
firmy Best-Pest

Od lewej: Piotr Szmaj i Bartosz Mazurkiewicz,
reprezentanci regionalni Agrimpex

Tomasz Jakubowski, przedstawiciel handlowy firmy
Agrecol
Od lewej: Waldemar Niziński i Piotr Rutkowski,
przedstawiciele handlowi firmy Form-Plastic

Od lewej: Jarosław Olewicz i Szymon Czernowicz,
przedstawiciel handlowy firmy Cebulki Janusz Zalewski

Od lewej: Jakub Bałazy, kierownik sprzedaży ds.
klientów korporacyjnych Ciech Sarzyna i Marek
Bierwieczonek, przedstawiciel handlowy marki
Ziemowit

Łukasz Pawlak, przedstawiciel
handlowy firmy RAMP

Dariusz Malinowski, kierownik Działu
Handlowego w firmie Agronas

Od lewej: Rafał Majchrzycki, kierownik sprzedaży
w firmie Vilmorin Garden i Mariusz Nowakowski,
przedstawiciel handlowy

Grzegorz Grudowski, dyrektor regionalny w firmie
Ampol-Merol Karol Smoleński i Anna Smoleńska,
dyrektor zarządzająca

Od lewej: Adrian Kuczmaszewski, kierownik działu handlowego Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior i Piotr
Tomaszewski, przedstawiciel handlowy
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Rewolucja internetowa
I Światowe Forum Kwiaciarskie (World Floral Summit), które odbyło
się pod koniec ubiegłego roku na słynnej giełdzie roślin ozdobnych
w Aalsmeer w Holandii, miało być zachętą do konsolidacji działań
międzynarodowych stowarzyszeń branżowych. Przyniosło też porcję
wiedzy – można było m.in. dowiedzieć się od prelegentów, że
nadchodzi kres epoki tradycyjnego handlu szeroko rozumianymi
produktami kwiaciarskimi i że najwyższy czas nastawić się na
gruntowne zmiany. Prognozy wypowiadano głównie z holenderskiego
punktu widzenia, który jest ściśle związany z eksportem i globalnym
zasięgiem, zawierały jednak ważne ogólne uwagi

Foto: A. Lysikow

Jaap Kras – prowadzący konferencję – nawołuje
do współpracy międzynarodowych związków,
które działają w branży roślin ozdobnych

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

F

orum wyznaczono na 7 listopada 2017 r. – dzień
przed otwarciem ubiegłorocznej edycji renomowanych
targów roślin ozdobnych Royal

FloraHolland Trade Fair Aalsmeer, których gospodarzem jest
giełda RFH. Temat I Światowego Forum Kwiaciarskiego mówił
o „pionowej integracji” branży
(Vertical Integration in the Floriculture Industry), czyli o ruchu,
który zdaniem organizatorów
spotkania miałby ją wzmocnić
i jest dziś koniecznością w obliczu tempa przemian.

Wśród prelegentów znaleźli
się prezesi lub inni przedstawiciele kilku międzynarodowych stowarzyszeń działających
w sektorze roślin ozdobnych,
m.in.: Jean François Ignasse
(Fleuroselect – skupia hodowców, głównie roślin balkonowo-rabatowych i dostawców materiałów wyjściowych), Mark Ward
(Florint – organizacja f lorystów), Bernard Oosterom (AIPH
– stowarzyszenie producentów
ogrodników) czy Sylvie Mamias
(Union Fleurs – związek hurtowych dystrybutorów produktów
kwiaciarskich).
Konferencję prowadził jeden
z jej pomysłodawców Jaap Kras,
były wydawca czasopisma „FloraCulture International”. Przypomniał realia rynku obowiązujące jeszcze na początku lat
90. XX w., kiedy ogrodnik sprzedawał produkty hurtowemu odbiorcy, a kolejni dystrybutorzy
towaru mieli swoje ustalone
miejsce w łańcuchu dostaw. Jak
podkreślił, od tamtej pory diametralnie zmieniły się warunki
gospodarowania, np. coraz częściej niepotrzebne jest pośrednie
ogniwo łańcucha marketingowego, czyli typowa hurtownia.
Ponadto wśród grup podmiotów, które zajmują się sprzedażą detaliczną (centra ogrodnicze, sklepy DIY, supermarkety),
panuje „zabójcza” konkurencja.
Nadchodzi w naszej branży era
sklepów internetowych, które
– funkcjonując w przestrzeni
wirtualnej „bez granic” – przejmą przepływ pieniędzy wydatkowanych na rośliny ozdobne.

W OBIEKTYWIE

„UBERYZACJA”,
CYFRYZACJA,
BLOCKCHAIN
I WIRTUALNE PRODUKTY
Główny wykład przedstawił prof.
Jan Rotmans z Uniwersytetu Erazma
z Rotterdamu – specjalista w dziedzinie zrównoważonych transformacji i innowacyjnych systemów.
Stwierdził on, że branża kwiaciarska, podobnie jak cała światowa gospodarka, stoi przed największym
wyzwaniem od czasów rewolucji
przemysłowej, która zmieniła system ekonomiczny i społeczeństwo
XIX w. Obecnie, w dobie Internetu,
dokonuje się cyfrowa rewolucja, która
ma wpływ i na naszą branżę. Profesor Rotmans mówił o zjawiskach
wynikających z nowych technologii, które przekształcają kolejne

Wśród grup podmiotów, które zajmują się sprzedażą
detaliczną – centra ogrodnicze, sklepy DIY, supermarkety
– panuje „zabójcza” konkurencja. Nadchodzi w naszej
branży era sklepów internetowych, które – funkcjonując
w przestrzeni wirtualnej „bez granic” – przejmą przepływ
pieniędzy wydatkowanych na rośliny ozdobne

dziedziny działalności człowieka.
Jako typowy przykład wymienił
firmę Uber, która wywróciła do góry
nogami tradycyjny model biznesowy i doprowadza do jego destrukcji.
Jest to największe na świecie i najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo taksówkarskie, ale nie posiada
taksówek. Jan Rotman stwierdził,
że przewiduje rychłą – w ciągu najbliższych 3 lat – „uberyzację” innych

działów gospodarki i usług, np. opieki zdrowotnej. Według Rotmansa
ten model funkcjonowania biznesu – wchodzenia na „cudze” terytorium, korzystanie z wykreowanego
już popytu i istniejących klientów
kosztem dotychczasowych podmiotów gospodarczych, które muszą
ustąpić innowacyjnemu konkurentowi – będzie miał wpływ również na branżę roślin ozdobnych.
REKLAMA 
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tłumaczenie terminu blockchain),
czyli – mówiąc w dużym uproszczeniu – sprzedaży i kupowaniu produktów, a także usług bez pośredników czy tradycyjnych dostawców
oraz posługiwaniu się przy takiej
wymianie towarowej kryptowalutami (np. bitcoinami).
Inną futurystyczną, jak się wydaje, wersją świata roślin ozdobnych,
którą przedstawił Rotmans, jest
zastępowanie żywych produktów
tymi nadrukowanymi przez sprzęt
o technologii 3D.

Według prof. Jana
Rotmansa z Uniwersytetu
Erazma z Rotterdamu
model funkcjonowania
biznesu polegający na
wchodzeniu na „cudze”
terytorium, korzystanie
z wykreowanego już popytu
i istniejących klientów
kosztem dotychczasowych
podmiotów gospodarczych,
które muszą ustąpić
innowacyjnemu
konkurentowi – będzie miał
wpływ również na branżę
roślin ozdobnych

Dodał, że jej przedstawiciele nie
są świadomi dokonujących się przemian, jakie jej także dotyczą – tkwią
w uśpieniu, ze względu na obecną,
jego zdaniem, bardzo dobrą w skali
globalnej kondycję przemysłu roślin
ozdobnych. Radził, by bacznie obserwować mechanizmy przekształceń w innych gałęziach gospodarki,
np. w sektorze żywnościowym, oraz
korzystać z doświadczenia i wiedzy
osób spoza własnego podwórka,
którym łatwiej o spojrzenie „z zewnątrz”. Powiedział, że tylko niestandardowe myślenie („out of the
box”) menedżera pozwoli firmie
przetrwać. Przestrzegł, że skraca
się średnia długość życia przedsiębiorstwa – obecnie wynosi 10-15 lat.
Potwierdził, że dalszym zmianom
będzie podlegać logistyka dostaw produktów finalnemu klientowi, który
coraz mocniej rządzi rynkiem, wykorzystując swoje urządzenia mobilne.
Konsument staje się zarazem mniej
przewidywalny, niestały i niejednorodny. Niejednokrotnie wymyka się

SIŁA KONSUMENTA
I HANDLU ONLINE

Profesor Jan Rotmans, holenderski specjalista
w dziedzinie zrównoważonych transformacji
i innowacyjnych systemów przewiduje
rewolucję w funkcjonowaniu rynku

spod kontroli i przekształca w „prosumenta” (produkuje sobie sam, co
jest kompatybilne z tendencją grow
your own). Zdaniem Rotmansa, nadchodzi kres masowych produktów,
na rzecz niszowych, lokalnych, sezonowych, wytworzonych metodami przyjaznymi środowisku. – Przyszłość należy do spersonalizowanej
oferty – oświadczył.
Wspomniał w tym kontekście
o „rozproszonym wspólnym rejestrze” (to polskie, niezbyt udane

Gospodarz konferencji – Lucas
Vos, ówczesny dyrektor generalny
giełdy Royal FloraHolland z centralą w Aalsmeer, potwierdził rosnący wpływ finalnego klienta na
kształt branży roślin ozdobnych
– jego siła rynkowa będzie coraz
większa i będzie zmuszać dostawców do natychmiastowych reakcji.
Vos nazwał konsumenta nowym
„liderem” tego sektora, którą to pozycję zajmował kiedyś producent.
Zwrócił uwagę na modne trendy
rynkowe, które powinno się wykorzystać do powiększania sprzedaży
roślin ozdobnych. Chodzi głównie
o właściwości prozdrowotne i proekologiczne, które przemawiają do
wyobraźni zwłaszcza młodego pokolenia, ale także o inne „wartości
dodane”. – Jako branża staramy się
dzięki naszym produktom uczynić
świat choć trochę szczęśliwszym

Rotmans uważa, że przedstawiciele branży nie są
świadomi dokonujących się przemian, jakie jej także
dotyczą – tkwią w uśpieniu, ze względu na obecną,
jego zdaniem bardzo dobrą w skali globalnej kondycję
przemysłu roślin ozdobnych

i piękniejszym, a ludzi zdrowszymi – wyliczał Lucas Vos, który namawiał do przypominania
o takich właśnie zaletach roślin
ozdobnych. Dodał, że zdecydowanie rośnie znaczenie towarów
wyprodukowanych z dbałością
o środowisko – do 2020 r. 90%
roślin i kwiatów oferowanych za
pośrednictwem giełdy RFH będzie
musiało mieć etykietę FSI (Floriculture Sustainability Initiative)
i spełniać podwyższone standardy.
Jako zagrożenie dla branży
wymienił potężne sklepy internetowe, takie jak Alibaba.com czy
Amazon.com, które coraz częściej
handlują roślinami ozdobnymi.
Dość powiedzieć, że pierwszy
z nich, chiński, należy do jednego z największych przedsiębiorstw świata.
Vos omówił też zmiany zachodzące w funkcjonowaniu giełdy
Royal FloraHolland, którą kierował przez 4 ostatnie lata. Najważniejszym wyzwaniem, którego
postępy zadecydują o konkurencyjności RFH (m.in. w stosunku
do powstających co jakiś czas nowych platform hurtowego handlu
kwiaciarskiego online), jest pełna cyfryzacja. W perspektywie

oznacza to przeniesienie wszystkich procesów związanych ze
sprzedażą i kupnem na RFH do
chmury (przestrzeni udostępnianej przez dostawcę usług IT
za pośrednictwem Internetu).
W opinii Vosa, handel giełdowy roślinami ozdobnymi „na
żywo” zniknie na aukcji Royal
FloraHolland najpóźniej za 5 lat.
– Zespolenie transakcji z dostawą
stanowi przeszkodę dla wydajnej
logistyki – podkreślił.
Prelegenci i paneliści I Światowego Forum Kwiaciarskiego
nawoływali, by sektor roślin
ozdobnych postarał się zrobić
wszystko (we wzajemnej współpracy), aby „nasze” produkty nie
przegrywały na rynku z innymi
dobrami „luksusowymi”, np. czekoladą czy winem. Tłumaczono,
że profesjonaliści zatrudnieni
przez konkurencyjne branże
konsekwentnie realizują swoje
strategie marketingowe nakierowane na młodych, już teraz „kupując” przyszłych klientów. I to
pomimo że osiągają one mniejsze
obroty niż biznes roślin ozdobnych, mający wielki potencjał,
którego jego uczestnicy nie są
w pełni świadomi. 
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Naprzeciw

oczekiwaniom klientów

O planach rozwoju, pracy w rodzinnej firmie, produktach,
które warto mieć w ofercie oraz tych, które w minionym sezonie
przyniosły straty, a także o funkcjonowaniu platformy
E-HURTOWNIA B2B opowiada Piotr Bielawski,
właściciel hurtowni Internas
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

jest pracowaćz najbliższą rodziną? Jak wygląda u Was proces
sukcesji?

Początkowo trudno było pracować z mamą i siostrą. Każdy
ma inną osobowość, inne nawyki
i inne spojrzenie na prowadzenie
biznesu. Widząc rodzące się konflikty, zaczęliśmy się zastanawiać,
co z tym zrobić. Postaraliśmy się
połączyć swoje kompetencje, tak
aby każdy robił to, co lubi, w czym
ma największe doświadczenie,
jednocześnie uzupełniając się,
co daje najlepsze efekty. Sprawy
strategiczne omawiamy w domu
na posiedzeniach zarządu.
Jakie dalsze plany rozwojowe
przewidujesz dla hurtowni?

W tej chwili strategiczne jest
dla nas poszerzenie wiedzy i umiejętności naszej kadry. Seria szkoleń z zeszłego roku już procentuje,
a przewidujemy dalsze podnoszenie kwalifikacji. Skupiamy się na
coraz lepszym i szybszym procesie
kompletowania zamówień, lepszym
obiegu informacji oraz edukacji
sprzedawców dotyczącej towarów,
które mamy w ofercie.
Klienci mogą złożyć zamówieOd lewej: Piotr Bielawski, Halina Bielawska i Ewa Bielawska, współwłaściciele hurtowni Internas

nia przez platformę E-HURTOWNIA B2B. Jak ważną jest ona częścią sprzedaży? Jacy klienci

Posiadacie 2 punkty hurtowe
i 4 sklepy detaliczne, dlatego jednocześnie widzisz, jak rozwija się
rynek hurtowy i detaliczny. Jak podsumowujesz miniony rok i jak zapowiada się tegoroczny sezon?

Miniony rok miał nietypowy
przebieg ze względu na zimny kwiecień i maj, co zahamowało sprzedaż. Najbardziej widoczne spadki

zanotowaliśmy w asortymencie
nawozów, nasion oraz środków
ochrony roślin.
Na rynku ogrodniczym ciągle
jeszcze czynnik pogodowy warunkuje znaczące zmiany w wielkości
sprzedaży. Jeżeli w tym roku nie
zabraknie ciepłych „weekendów”,
to jesteśmy spokojni o sprzedaż.
Internas to rodzinne przedsiębiorstwo. Co jest ważne w działalności Waszej firmy, czy trudno

oraz jak często korzystają z tego
rozwiązania?

Platforma B2B z założenia miała
pokazywać nasz profil jako hurtowni i umożliwić klientom szczegółowy wgląd w bazę produktów, którą
dysponujemy. Platforma jest bardzo
pomocna przy prowadzeniu sklepu
internetowego – klient szybko jest
w stanie sprawdzić zarówno cenę,
jak i dostępność asortymentu. Na
razie nie jest to nasz sposób na sprzedawanie towarów, ale prowadzimy

ROZMOWA

Punkty detaliczne

Hurtownie

Magazyn centralny
ul. Zacisze 42
55-010 Groblice

Sklep „Ogrodnik”
ul. Reja 49
50-343 Wrocław

Oddział Giełda Kwiatowa
Teren Dolnośląskiego Centrum
Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
ul. Giełdowa 12B - hala kwiatowa 12

ul. Szwedzka 13a
50-402 Wrocław

52-438 Wrocław

ul. Piastowska 21
47-300 Brzeg Opolski

Jakie kategorie produktów
w sprzedaży mają największy
potencjał?

W minionym roku nastąpił znaczący wzrost sprzedaży produktów z kategorii przetwórstwo, winiarstwo i gorzelnictwo. Stale coraz lepszym wzięciem cieszą się preparaty ekologiczne.
Ważną częścią biznesu ogrodni-

Sklep internetowy: eko-ogrodniczy.pl

czego są targi zatowarowaniowe.
Jednak hurtownia Internas nie
organizuje takich spotkań, z jakiego powodu?

prace, by w przyszłości być przygotowanym na wzrost zainteresowania
tym kanałem dystrybucji. Staramy
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, umożliwiając im
przyjęcie FV poprzez plik wymiany.
Skraca to znacząco czas poświęcony
na żmudne i długotrwałe przyjmowanie faktur.
Hurtownie wprowadzają marki
własne produktów, często prowadzą sklepy detaliczne lub tworzą grupy zakupowe. Jakie Twoim zdaniem są najważniejsze
wyzwania dla rynku hurtowego
i w którą stronę on zmierza?

Nasza wizja hurtowni ogrodniczej
pozostaje niezmienna przez lata. Chcemy oferować produkty najlepszych
marek, głównie polskich, w jak najlepszych cenach oraz w jak najlepszy
sposób. Podejście to sprawia, że nie myślimy o własnej marce, która wymaga
znaczących wydatków na promocję.
Często jest tak, że pomimo dużych nakładów dany produkt i tak sprzedaje
się regionalnie. Natomiast posiadanie
własnych sklepów detalicznych ma
bardzo wiele zalet. Przede wszystkim
daje szerszy obraz tego, co dzieje się
na rynku, czego oczekuje ostateczny
klient i jak zmieniają się trendy. Pozwala to lepiej monitorować rynek.

„Targi zatowarowaniowe” sprawiają, że hurtownie i producenci
przerzucają na sklepy konieczność
magazynowania towarów. Miniony rok pokazał, jak ciężko jest przewidzieć, co będzie się sprzedawać.
Wielu klientów odeszło już od idei
zatowarowania przedsezonowego.
Szczególnie widać to było jesienią,
wówczas kierownicy sklepów skarżyli się na duże stany magazynowe.
Mamy stałe zasady współpracy oraz
ceny, i nie podnosimy ich w sezonie. Staramy się tak zaopatrywać
nasz magazyn, aby zagwarantować
klientom dostępność towarów przez
cały sezon. 
REKLAMA 
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Kosiarki
z bonusami

Ultralekki korpus, elektroniczna regulacja wysokości koszenia i prędkości
jazdy, system, który tłumi wibracje dochodzące do uchwytu, a może
dedykowana aplikacja na smartfon? Jakie nowoczesne rozwiązania
stosowane w kosiarkach mają największe znaczenie dla klientów?
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

J

ak zgodnie podkreślają
przedstawiciele firm oferujących sprzęt ogrodniczy, tylko kosiarki wysokiej jakości mogą być odpowiedzią na
zalew europejskiego rynku tanim sprzętem. Jakie innowacyjne rozwiązania wprowadzane
do kosiarek mogą „zrobić różnicę”? – Jednym z bestsellerów
ubiegłego roku w naszej ofercie
były 3 modele kosiarek spalinowych z systemem MYSPEED,
dzięki któremu dostosowują się
one do prędkości chodzącego.
Dlatego powiększyliśmy gamę

tych maszyn, także pod marką
WOLF-Garten – w sumie to już
kilkanaście modeli – mówi Łukasz Prusak, dyrektor handlowy
w firmie MTD Poland. – W naszej
tegorocznej ofercie jest także nowa kosiarka Cub Cadet – w pełni

aluminiowa, bardzo wytrzymała,
oparta na silniku Honda – z przeznaczeniem dla firm usługowych. Oprócz wytrzymałej konstrukcji klienci zwracają uwagę
także na ergonomię – ważne są
dla nich np. systemy tłumiące
wibracje dochodzące do uchwytu, takie jak AVS.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
I MARKOWY SILNIK
Co jeszcze ma znaczenie dla
konsumentów? Jakich funkcjonalności poszukują w kosiarkach?
– Dla klienta jednym z ważniejszych aspektów przy zakupie kosiarki jest jej wielofunkcyjność. By
spełnić ich oczekiwania, w naszej
ofercie prezentujemy wiele modeli
wyposażonych w dodatkowe funkcje, które usprawnią prace w ogrodzie. Są to m.in.: mulczowanie czy
boczny wyrzut zebranej trawy
oraz mycie obudowy – specjalne
złączki oraz dysza umożliwiające
doprowadzenie wody pozwolą na
sprawne umycie podwozia i znacznie ułatwiają jego konserwację. Kosiarka spalinowa z elektrycznym
rozruchem to również rozwiązanie, które wzbudza zainteresowanie – mówi Grzegorz Kowalczyk,
starszy specjalista ds. technicznych w firmie Krysiak. Bardzo
ważny dla klientów jest także
silnik. – W nadchodzącym sezonie polecamy kosiarki spalinowe
z silnikami Briggs&Stratton, seria
DOV750 I/C. Te modele silników

Jednym z bestsellerów ubiegłego roku w naszej ofercie
były 3 modele kosiarek spalinowych z systemem
MYSPEED, dzięki któremu dostosowują się one do
prędkości chodzącego – mówi Łukasz Prusak, dyrektor
handlowy w firmie MTD Poland
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I/C, czyli IndustrialComercial,
wykonane są w całości ze specjalnego stopu aluminium z żeliwną
tuleją cylindra. Masywna obudowa zapewni dodatkową ochronę
przed zużyciem się sprzętu i bez
problemu wykonamy nim pracę
na większych powierzchniach.
Kosiarki z silnikami B&S sprawdzą się także idealnie podczas prac
w nawet najcięższych warunkach
– wyjaśnia Grzegorz Kowalczyk.

APLIKACJE DLA
NOWOCZESNYCH
KLIENTÓW
Kolejnym trendem jest umożliwienie użytkownikom sterowania
kosiarkami z poziomu smartfona.
Najdalej w tym zakresie idą plany
firmy AL-KO, która dzięki nowej
aplikacji AL-KO in Touch umożliwi zarządzanie wieloma urządzeniami w domu i ogrodzie – i to
różnych producentów.
Na klientów – użytkowników
kosiarek i traktorków ogrodowych, którzy lubią technologiczne nowinki – stawia także firma
MTD. – Innowacyjnym rozwiązaniem, które przyciąga uwagę

klientów w przypadku traktorów
ogrodowych jest nasza aplikacja
Cub Connect, pozwalająca dzięki
technologii Bluetooth sprawdzić
w systemie wiele parametrów pracy
maszyny. W tej kategorii bardzo
ważny jest także promień skrętu, dlatego dużą popularnością
cieszą się nasze traktory z serii
XT2/XT3 z najwęższym w branży

promieniem skrętu sięgającym aż
do 17 cm, który zdecydowanie pozwala na skrócenie czasu koszenia.
Z tego samego powodu popularne są także nasze traktory z serii Zero Turn. Dla wielu klientów
ważna jest też masywna żeliwna
belka przednia czy opcja koszenia
na wstecznym biegu – wyjaśnia
Łukasz Prusak. 
REKLAMA 
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3 pytania do
Łukasza Grzankowskiego, marketing managera w firmie STIGA

instalacji i obsługi urządzenia. Rozwijamy także serie przeznaczone na
większe powierzchnie trawników,
wprowadzając kolejne nowości, takie jak np. modele Autoclip 530 SG
oraz 550 SG wyposażone w moduły GPS i GSM oraz kontrolę poprzez
aplikację mobilną. Nie są jednak to
jedyne innowacyjne rozwiązania,
które znalazły się w naszej ofercie
na rok 2018. W ofercie STIGA znajduje się także traktor ogrodowy Park
zasilany bateriami litowo-jonowymi, który możemy ładować z domowej sieci elektrycznej, wyposażony
m.in. w centralny wyświetlacz, dzięki czemu w pełni kontrolujemy pracę
urządzenia oraz nowa seria traktorów
Estate, którą cechuje unikatowy design.
Kosiarka Model 1 STIGA to jedna
z najciekawszych nowości w ofercie, promowana jako „ultralekka”
i „ultranowoczesna”. W czym przejawia się ta ultranowoczesność?

STIGA oferuje ponad 70 modeli

Wśród nowości na sezon 2018 są

kosiarek. Jakie rozwiązania tech-

nowe roboty koszące Autoclip.

niczne wykorzystane w ich kon-

Czy w zakresie innowacyjnych

strukcji wyróżniają ofertę STIGA

rozwiązań to właśnie robokosiar-

na tle konkurencji?

ki wiodą prym w tej kategorii?

Zarówno w kategorii kosiarek,
jak i traktorów ogrodowych jesteśmy niekwestionowanym liderem
rynku, oferujemy naszym klientom szeroki wybór rozwiązań idealnie dopasowanych do ich potrzeb,
preferencji i obecnie panujących
trendów, zarówno pod względem
rozwiązań technologicznych, jak
i ergonomii czy też najnowszego
designu. W swojej pracy bardzo
duży nacisk kładziemy na innowacyjność, dzięki czemu co roku
nasze produkty wyznaczają nowe
kierunki w tym obszarze.

Wprowadzając nową linię robotów koszących Autoclip serii M wyszliśmy naprzeciw posiadaczom
małych i średnich trawników o powierzchni do 750 m2, którzy nie używali dotychczas robotów koszących.
Serię tę cechuje wyjątkowa łatwość

Model 1 to najbardziej zaawansowana i najlżejsza kosiarka w swojej
kategorii.
Jej korpus wykonany jest z warstw
włókna węglowego połączonego z kevlarem i aluminium. Ponadto została
wyposażona w elektroniczną regulację wysokości koszenia i prędkości
jazdy. Całość uzupełnia ciekłokrystaliczny wyświetlacz pozwalający na
pełną kontrolę pracy kosiarki. Model
1 stanowi połączenie najwyższych
standardów ergonomii z ultranowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, niestosowanymi dotychczas w kosiarkach. 

Wprowadzając nową linię robotów koszących Autoclip
serii M, wyszliśmy naprzeciw posiadaczom małych
i średnich trawników o powierzchni do 750 m2, którzy nie
używali dotychczas robotów koszących
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FIRMA KRYSIAK
KOSIARKA GRIZZLY BRM 51-150 BSAT
Urządzenie wyposażone w silnik spalinowy Briggs&Stratton seria 625E posiada szereg udogodnień dla użytkowników i sprawdzi się zarówno na mniejszych, jak i większych powierzchniach ogrodowych. Niewątpliwym atutem kosiarki jest w pełni
skrętne przednie koło (360°), dzięki któremu dotrzemy do trudno dostępnych miejsc
w ogrodzie. Dodatkowo za sprawą kół łożyskowanych wykonamy nawet najbardziej skomplikowane manewry podczas koszenia i pielęgnacji trawnika.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• pojemność: 150 cm3

• wskaźnik napełnienia kosza

• szerokość robocza: 51 cm

• funkcja mielenia

• regulacja wysokości koszenia:

• boczny wyrzut

6-stopniowa, 25-75 mm

• funkcja mycia obudowy

• kosz: 70 l

• ready-start

• koła łożyskowane: 18/28 cm

• waga netto: 30 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 699 zł
www.krysiak.pl

MTD POLAND
KOSIARKA SPALINOWA CUB CADET Z NAPĘDEM
MYSPEED LM3 CRC46S
Kosiarka spalinowa LM3 CRC46S to prawdziwa gratka dla posiadaczy rozległych
trawników. Atrybutem najbardziej ją wyróżniającym jest innowacyjny system regulacji prędkości napędu MYSPEED™. Prędkość jest uzależniona od dociśnięcia uchwytu.
Produkty marki Cub Cadet objęte są 3-letnią gwarancją.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: CC 45 OHV/140 cm³

• pojemność kosza: 60 l

• moc nominalna: 2,1 kW / 2800 rpm

• waga: 34 kg

• szerokość koszenia: 46 cm

• dodatkowe informacje:

• regulacja wysokości pracy: 6
pozycji, centralna

zintegrowana dysza do mycia
obudowy

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 599 zł
www.cubcadet.pl

STIGA
KOSIARKA SPALINOWA TWINCLIP 50 SB
Twinclip to harmonijne połączenie minimalistycznego designu i niezawodnej funkcjonalności. Wykonana ze stali galwanizowanej i aluminiowych elementów, charakteryzuje się wyjątkową odpornością na rdzę oraz uszkodzenia mechaniczne. Wykonane
z najwyższą starannością noże tnące ścinają o 20% więcej trawy w porównaniu do
tradycyjnej.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• model silnika: 625 EXI series
Ready Start Mow & Stow
• moc: 2,27 kW @ 2900 rpm

• szerokość koszenia: 48 cm
• pojemność kosza: 70 l
• waga: 41 kg

• system koszenia: zbieranie,
mulczowanie, tylny wyrzut

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 529 zł
www.stiga.pl

TRYBIKI RYNKU

OLEO-MAC
KOSIARKA OLEO-MAC G53 TBX ALLROAD4
W NOWEJ WERSJI GRAPHITE
Niezawodna kosiarka na renomowanym silniku B&S, w tym sezonie w odświeżonym,
nowoczesnym designie. Jej wielofunkcyjność pozwala użytkownikowi na zadbanie
o trawnik w optymalny sposób. Jakość potwierdzona 3-letnią gwarancją.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik B&S675EXi 163 cm 3

• napęd o prędkości do 3,4 km/h

• stalowy korpus 53cm

• funkcjonalność: 4 w 1

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 999 zł
www.victus.pl; www.oleomac.pl

AL-KO
KOSIARKA SPALINOWA HIGHLINE 46.8 SPI
Kosiarka AL-KO Highline 46.8 SPI została wyposażona w elektryczny rozrusznik, który pozwala uruchomić maszynę bez szarpania i wysiłku. Ponadto specjalny asymetryczny korpus z systemem
AIRMAXFLOW zapewnia niespotykane w tej klasie parametry zbierania trawy oraz eliminuje potrzebę dokaszania obrzeży trawnika.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• silnik: B&S 575 iS

• szerokość robocza: 46 cm

• funkcje: 4w1 (zbieranie do kosza,

• regulacja wysokości koszenia:

mulczowanie, tylny i boczny wyrzut)

30-80 mm, 7 pozycji

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 999 zł
www.al-ko.com/pl
REKLAMA 
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NOWOŚCI

MYJKA OLEO-MAC PW 125 C
Kompaktowa i dobrze wyposażona: z metalową pompą i przekładnią oraz tłokami ze stali nierdzewnej. Ciśnienie 150 bar, wydatek do
500 l/h, moc 2,35 kW. Lanca z odłączaną dyszą
regulowaną i rotacyjną. Dysza pianowa, szczotka
oraz zintegrowany zbiornik detergentu i bęben
do węża.

LIDER QP550
Wykaszarka elektryczna polecana do precyzyjnego wykaszania trawnika w miejscach, do
których trudno dotrzeć kosiarką. Poradzi sobie
z wysoką trawą oraz chwastami. Teleskopowa
rura oraz regulowany uchwyt zwiększają komfort użytkowania. Urządzenie posiada również
regulację kąta nachylenia głowicy.

Oleo-Mac
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

www.oleomac.pl

Firma Krysiak
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl

TRAKTOR OGRODOWY
CUB CADET XT2 PR106IE
XT2 PR106IE to nowy model z serii ENDURO marki Cub Cadet będący
doskonałym połączeniem sprawdzonych rozwiązań z innowacyjną
technologią. Głównymi wyróżnikami tego modelu są zastosowanie
nowego, dwucylindrowego silnika Cub Cadet z EFI z elektronicznym
wtryskiem paliwa oraz elektryczny układ opróżniania kosza.

MTD POLAND
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.cubcadet.pl

TRAKTOR T 16-103.7HD V2
Wynosząca 103 cm szerokość koszenia oraz mocny silnik
dwucylindrowy B&S 7160 V Twin 656 cm3 sprawiają, że
traktor ten doskonale sprawdzi się w pracy na każdym
terenie. Dodatkowo nowa, odporna na odkształcenia
rama gwarantuje długą żywotność, kosz na trawę o pojemności 300 l i zawieszenie sprężynowe zapewniają
komfort pracy.

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

www.al-ko.com/shop/pl

TRAKTOR ZABAWKA
STIGA JUNIOR
Jeden z najlepszych modeli traktorków dla dzieci.
Traktor Stiga Junior to spełnienie marzeń niejednego małego ogrodnika. Traktor został starannie
wykonany, z dbałością o najmniejszy szczegół.
Jego największymi zaletami są m.in: odczepiana
przyczepka jednoosiowa, podnoszona przednia
maska, skrętna przednia oś oraz napęd na tylną
oś. Układ mechaniczny w całości jest zabudowany i niedostępny dla dziecka.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl

TRAKTOR OGRODOWY
ESTATE 6102 HW
Traktor ogrodowy Estate 6102 HW to
obiekt westchnień każdego faceta.
Wyposażony w agregat tnący o szerokości koszenia 102 cm. Wraz z traktorem zawarta jest również ładowarka
do akumulatora, zaczep do holowania
oraz zestaw mulczujący. Zbieranie trawy bez częstej potrzeby zagwarantuje kosz o pojemności 300 l, a pracę po
zmroku zapewni oświetlenie LED.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl
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TRZY PYTANIA DO…

Fachhandel

ważny dla klientów

Mamy opinię jednej z lepszych firm w tej branży na całym Podkarpaciu. Klienci
przyjeżdżają do naszego sklepu stacjonarnego z miejscowości oddalonych
nawet o 100 km od Łańcuta, a dzięki własnemu sklepowi internetowemu
docieramy do konsumentów w całej Polsce – mówi Jan Filipiński, właściciel
firmy Elektro-Market, która od 1991 r. sprzedaje m.in. sprzęt ogrodniczy
ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI

Od jak dawna Pana firma zajmuje się sprzedażą sprzętu ogrodniczego? Jakie są jej główne atuty?

Firma Elektro-Market działa na
rynku od 1990 r. Zajmujemy się
sprzedażą elektronarzędzi, zmechanizowanych urządzeń ogrodniczych, urządzeń czyszczących
i sprzątających oraz skuterów, rowerów i quadów. Prowadziliśmy także sprzedaż sprzętu AGD-RTV, ale
powoli wycofujemy się z tej branży.
Sprzęt ogrodniczy mamy w ofercie
od 1991 r. To ważna część naszego
asortymentu. W 2017 r. podpisaliśmy także umowę z firmą Granit
Quality Parts, zajmującą się sprzedażą części do wszystkich maszyn
rolniczych – widzimy tu szansę na
rozwój naszej firmy w tym segmencie. Oprócz podstawowych urządzeń
ogrodniczych – takich jak kosiarki elektryczne, spalinowe i samojezdne, trymery, kosy spalinowe,
pilarki czy nożyce do żywopłotów
– w naszej ofercie można znaleźć
także glebogryzarki, wertykulatory,
rozdrabniacze, dmuchawy do liści
czy odśnieżarki. Co roku notujemy kilkunastoprocentowe wzrosty
sprzedaży. Naszym największym
atutem jest doświadczenie, renoma, obsługa serwisowa wysokiej

W naszej ofercie można znaleźć
wyłącznie sprzęt renomowanych
firm, takich jak: Stihl, Stiga, Al-Ko,
John Deere, Granit Quality Parts,
Hortmasz, Krysiak czy Makita. Unikamy nowych importerów, bo oferowany przez nich sprzęt jest najczęściej bardzo niskiej jakości. Wiemy
to doskonale, bo w serwisie naprawiamy także sprzęt kupiony poza
naszą firmą, z wyjątkiem najtańszych marketowych urządzeń importowanych z Chin. Na tym rynku
trudno wskazać tendencje handlowe,
bo każdy rok jest inny. Duży wzrost
sprzedaży zauważamy na pewno
w kategorii traktorków ogrodowych.
Producenci spory nacisk kładą na
promocję i sprzedaż sprzętu akumulatorowego, ale na Podkarpaciu
ten asortyment nie cieszy się jeszcze
dużą popularnością wśród klientów.
Czy punkty dealerskie mogą
skutecznie rywalizować ze sklepami działającymi tylko online?

Jan Filipiński, właściciel firmy Elektro-Market

jakości autoryzowana przez współpracujące z nami marki oraz to, co
po niemiecku określa się słowem
„fachhandel” – fachowa, specjalistyczna wiedza na temat oferowanego asortymentu. Mamy opinię
jednej z lepszych firm w tej branży na całym Podkarpaciu. Klienci
przyjeżdżają do naszego sklepu stacjonarnego z miejscowości oddalonych nawet o 100 km od Łańcuta.
Jakie produkty cieszą się obecnie największą popularnością?

Oczywiście – klienci czują się
pewniej, jeśli w miejscu zakupu
działa także serwis. Poza tym oczekują fachowej porady – w przypadku tego stosunkowo drogiego
sprzętu wiedza sprzedawców ma
kluczowe znaczenie. Prowadzimy
jednak także własny sklep internetowy – to coraz ważniejszy kanał sprzedaży, który pozwala nam
docierać do klientów z całej Polski.
Jesteśmy też obecni na portalu Allegro, OLX, czy w serwisie otomoto.
pl. Do zakupów online zachęcamy
klientów promocyjnymi ofertami
wyświetlanymi w górnej części
strony z hasłem „dziś w promocji”.
Prezentujemy też w sklepie internetowym najlepiej sprzedające się
produkty – obecnie jest to traktorek STIGA 2084 H wraz z zestawem
do odśnieżania i odśnieżarka spalinowa STIGA ST 3255 P. 
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ŚNIADANIE PRASOWE

Uczestnicy spotkania prasowego z „Biznesem Ogrodniczym”

Biznes na śniadanie
Jaki jest rzeczywisty popyt na nowości? Jak przedłużyć sezon
w branży ogrodniczej? Jakie działania w centrach ogrodniczych
przynoszą wymierne korzyści i mogą poprawić wyniki handlowe?
Między innymi na te pytania odpowiadali goście „Śniadania
prasowego z Biznesem Ogrodniczym”, które w czwartek 18 stycznia
odbyło się w Concordii Design w Poznaniu

N

a zaproszenie „Biznesu
Ogrodniczego” w Poznaniu spotkali się przedstawiciele czołowych firm nasiennych, a także reprezentanci handlu
detalicznego i firm produkujących
sprzęt ogrodniczy. Swoją wiedzą
i doświadczeniem wymieniali się:

Na zaproszenie „Biznesu
Ogrodniczego” w Poznaniu
spotkali się przedstawiciele
czołowych firm nasiennych,
a także reprezentanci
handlu detalicznego i firm
produkujących sprzęt
ogrodniczy

Beata Skrętowska, dyrektor handlowa w firmie PlantiCo, Robert
Bender, prezes firmy PNOS Ożarów Mazowiecki, Sławomir Rosiek,

prezes KHNO POLAN, Jacek Syrocki, kierownik działu marketingu
w firmie TORSEED S.A., Mirosław
Łomy, dyrektor handlowy w firmie
TORSEED S.A., Łukasz Grzankowski, marketing manager w firmie
STIGA i Maciej Janku, właściciel
Centrum Ogrodniczego OGRÓD
ZAWADY 19 w Poznaniu. Jakie są,
zdaniem naszych gości, najważniejsze wyzwania stojące przed branżą
ogrodniczą?

Spotkanie prasowe odbyło się w Concordii Design w Poznaniu

ŚNIADANIE PRASOWE

Branża musi dostosować się
do zmian
Sławomir Rosiek

prezes KHNO POLAN
Jaka jest pozycja tradycyjnych sklepów na rynku ogrodniczym? Doświadczenie pokazuje, że klienci szybko przyzwyczajają się do danego
punktu handlowego i potrzebują fachowego doradztwa. Kiedy z powodu remontu drogi dojazd do naszego firmowego centrum ogrodniczego z jednej strony był niemożliwy, szacowaliśmy, że utrudnienia te spowodują spadek sprzedaży na poziomie ok. 40%. W rzeczywistości
siegnął on jedynie ok. kilkunastu procent – klienci woleli stracić więcej czasu na dojazd do naszego centrum, niż kupić w innym sklepie.
Dla przyszłości branży bardzo ważne jest jednak stymulowanie popytu – to zadanie głównie dla producentów. Klient z roku
na rok staje się coraz wygodniejszy, zamiast nasion często kupuje rozsady albo szuka produktu w formie ułatwiającej wysiew
– np. nasion na taśmie. Zmienia się także funkcja ogródków działkowych – dziś to najczęściej ogródki rekreacyjne, w których
większość powierzchni zajmuje trawnik, a do nasadzeń wybiera się rośliny „bezobsługowe”. Cała branża ogrodnicza musi się
dostosować do tych zmian.
REKLAMA 
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Beata Skrętowska – PlantiCo, Sławomir Rosiek – KHNO Polan, Robert Bender – PNOS i Jarosław Olewicz

Konsolidacja jest
nieuchronna
Robert Bender

prezes firmy PNOS Ożarów Mazowiecki

Jednym z największych wyzwań dla branży ogrodniczej na rynku tradycyjnym jest sukcesja – wielu potencjalnych następców
w rodzinnych biznesach ma jednak inne plany co do swojej
przyszłości zawodowej. Coraz silniejsza w branży ogrodniczej
jest także konkurencja ze strony sklepów w kanale nowoczesnym. Rynek tradycyjny, jeśli będzie się rozwijał, to raczej wraz
ze wzrostem zamożności klientów, w skali nie większej niż wzrost PKB.
Od wielu lat mówi się, że największą przewagą tradycyjnych sklepów jest wykwalifikowana kadra. Warto zadać sobie jednak pytanie, jak długo tradycyjne sklepy będą mogły zaoferować swoim pracownikom konkurencyjne warunki wynagrodzenia, kiedy w praktyce 3 miesiące decydują o rentowności ich biznesu.
W mojej ocenie konsolidacja w branży ogrodniczej jest nieuchronna. Scenariusz, że jeden podmiot w handlu detalicznym, np. duże, prężnie działające centrum ogrodnicze, przejmuje inne sklepy, wydaje się w polskich warunkach nierealny. Bardziej prawdopodobna jest konsolidacja na rynku hurtowym, na którym tylko dobrze zarządzane hurtownie mogą
liczyć na marże rzędu 16-18%.
Z roku na rok konsolidacji będzie coraz więcej. Nie jest to jednak łatwy proces – pozbycie się własności jest dla wielu
przedsiębiorców psychologiczną barierą nie do pokonania, bardzo rzadko decyzja o sprzedaży zapada też w optymalnym momencie, wiec oferowana cena jest poniżej oczekiwań, a niska wartość informacyjna wielu podmiotów w branży
sprawia, że są one praktycznie „niesprzedawalne” – może to prowadzić do sytuacji, że z rynku znikną firmy, których nikt
nie będzie chciał przejąć.

ŚNIADANIE PRASOWE

Coraz mniej czasu
Łukasz Grzankowski

marketing manager w firmie STIGA
Edukacja prowadzona przez marki jest bardzo ważna. To między
innymi dzięki współpracy z producentami, którzy oferują pomoc
w zakresie edukacji dotyczącej jakości ekspozycji, standardu sklepu, jakości obsługi klienta zarówno w procesie sprzedaży, jak i po
nim oraz budowania swojej pozycji w Internecie sklepy umacniają
swoją pozycję na rynku i zyskują przewagę nad konkurencją. Wśród
właścicieli naszych punktów dealerskich widać wyraźnie zmianę nastawienia do biznesu, do nowych nawyków konsumentów oraz otwartość na nowe rozwiązania nawet w starszym pokoleniu. W dzisiejszych czasach wiedza na temat produktów jest
ogólnodostępna, więc klientom trzeba zaoferować coś więcej niż doradztwo i dostępność produktu.
Nasz klient ma jednocześnie zupełnie inne potrzeby i oczekiwania niż konsument kupujący w sklepach sieci DIY. Na rynku można
zauważyć, że spora grupa klientów ma coraz więcej pieniędzy, ale coraz mniej czasu – poszukują więc rozwiązań wygodnych,
łatwych i oszczędzających ich czas. Są jednocześnie gotowi wydać więcej pieniędzy na produkt, który spełni ich oczekiwania. Z roku na rok jest także coraz mniej pasjonatów, którzy mogą poświęcić pracy w ogrodzie każdą wolną chwilę. Obecnie
służy on głównie do rekreacji i odpoczynku.
Choć może się wydawać, że firmom o międzynarodowej skali działalności – a takie dominują w branży sprzętu do pielęgnacji
ogrodów – jest łatwiej, bo korzystają z zagranicznego know-how, to w naszym przypadku polski oddział firmy STIGA był prekursorem wielu działań, później wdrażanych także w innych krajach.

Dyskusja była bardzo ożywiona

Jacek Syrocki – Torseed i Łukasz Grzankowski – Stiga

Mirosław Łakomy – Torseed, Jacek Syrocki
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Od lewej: Michał Gradowski, Karolina Kałdońska, Beata Skrętowska i Sławomir Rosiek

Koalicja firm nasiennych?
Beata Skrętowska

dyrektor handlowa w firmie PlantiCo
Jaka może być przyszłość tradycyjnego kanału dystrybucji? W mojej
ocenie centra ogrodnicze nie będą traciły klientów. Mniej optymistyczne są jednak perspektywy dla małych sklepów – z wyjątkiem
tych działających w małych miejscowościach, zaopatrujących
także rolników. Coraz trudniej będzie im odnaleźć się w warunkach zaostrzonej konkurencji. Mała skala działalności oraz fakt, że
właściciele takich sklepów często nie mają następców, a kolejne pokolenie nie angażuje się w rodzinny biznes wpływają na
brak inwestycji. Bez nich jednak utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie jest bardzo trudne. Kluczowa jest także
lokalizacja sklepu – zwłaszcza że produkty ogrodnicze są dostępne w coraz większej liczbie sklepów, a nasiona można kupić
nawet w sieciach drogeryjnych. Często zarzuca się tradycyjnym sklepom, że zamykają się na nowości, ale ich sprzedaż w tym
kanale dystrybucji jest często na tyle niewielka, że właścicielom nie opłaca się wprowadzać ich do oferty.
Dlatego bardzo ważne jest stymulowanie popytu. W Anglii przeznaczono ogromne nakłady na promocję ogrodnictwa w najważniejszych mediach, takich jak BBC – z efektów tych działań skorzystała cała branża. Być może powinniśmy więc stworzyć
koalicję np. firm nasiennych i podejmować wspólne działania promujące całą kategorię lub konkretne segmenty produktów
np. nasiona na taśmie. Kreowanie popytu to długofalowy proces, ale bez takich inicjatyw nasza branża nie będzie się rozwijać.

ŚNIADANIE PRASOWE

Klient nie chce być
anonimowy
Maciej Janku

właściciel Centrum Ogrodniczego OGRÓD ZAWADY 19 w Poznaniu
Centra ogrodnicze funkcjonują w warunkach coraz ostrzejszej
konkurencji. Wystarczy spojrzeć na dyskonty – choć produkty
ogrodnicze są w nich dostępne w stosunkowo krótkim czasie,
a oferta jest bardzo wąska – to jeśli przemnożymy nawet niewielką sprzedaż przez dużą liczbę sklepów, uzyskamy skalę potencjalnych strat dla centrum ogrodniczego na lokalnym rynku. Od sklepów tradycyjnych klient oczekuje więcej i nie lubi być w nich anonimowy – bardzo często chce być obsłużony
przez tego samego sprzedawcę, co poprzednim razem, potrafi zrezygnować z zakupów i przyjść następnego dnia, żeby
na niego trafić, a optymalnie jest wtedy, kiedy sprzedawca pamięta imię takiego klienta i jego preferencje zakupowe.
Dlatego tak ważne jest utrzymywanie stałej kadry – im większa rotacja pracowników, tym więcej klientów można stracić.
Jakie tendencje zauważamy w handlu? Na pewno takie trendy, jak eko czy slow food widać już na paragonach. Co roku
sprzedajemy coraz więcej nasion do uprawy w pojemnikach, takich jak karłowe odmiany warzyw, a nasiona na kiełki
to już znacząca pozycja w sprzedaży. Wbrew pozorom, choć zwykle obsługujemy klientów o dużej wiedzy ogrodniczej,
w tradycyjnych sklepach i centrach ogrodniczych nowości wcale nie cieszą się dużą popularnością – np. w kategorii
nasiennej konsumenci szukają starszych odmian, spośród ofert firm o ugruntowanej pozycji na rynku, często robią też
zakupy z listą. To w kanale nowoczesnym, przy okazji zakupów z kategorii innych niż ogrodnicza, klient często decyduje
się na zakup nowości pod wpływem impulsu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o bieżącej sytuacji na rynku ogrodniczym
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Podpatrujmy dobre
rozwiązania
Jacek Syrocki

kierownik działu marketingu w firmie TORSEED S.A.
Mając 10-letnie doświadczenie pracy dla jednej z sieci DIY mogę
powiedzieć, że dział ogród może generować w sezonie nawet do
30% obrotów danej placówki. Dlatego właściciele tradycyjnych
sklepów i centrów ogrodniczych powinni podpatrywać sieci – stosowane tam rozwiązania merchandisingowe czy oferowane promocje, pamiętając jednocześnie o swoich największych atutach, czyli sprzedaży roślin i wykwalifikowanej kadrze. Dlatego jednym z największych wyzwań dla branży ogrodniczej będzie
w przyszłości nie tylko sukcesja właścicielska, ale także konieczność zastąpienia starszego pokolenia sprzedawców. Nie będzie to wcale łatwe, bo mamy do czynienia z konserwatywną grupą klientów, która nie lubi zmian – w naszej kategorii widać
to wyraźnie zwłaszcza w przypadku nasion warzyw.
Dużą szansą na zwiększenie rentowności biznesów w branży ogrodniczej byłoby wydłużenie sezonu. Niestety coraz więcej kategorii produktowych, które kiedyś stanowiły ważne uzupełnienie asortymentu ogrodniczego poza sezonem, takich jak znicze,
ozdoby świąteczne czy fajerwerki, jest „przechwytywanych” przez inne formaty sklepów. Rzadko w Polsce sprawdza się też łączenie sprzedaży produktów ogrodniczych z gastronomią. W przypadku sprzętu zmechanizowanego sposobem na przyciągnięcie klientów jest serwis, ale to rozwiązanie też nie zawsze się sprawdza. Dobrym przykładem może być Castorama, gdzie
serwis sprzętu ogrodniczego, poszerzony o dorabianie kluczy i inne usługi, spełnia swoją funkcję.

Uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak można przedłużyć sezon w branży ogrodniczej

Odwiedź www.stiga.pl i dowiedz się więcej.
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KREATORY
GardenTrendów 2018
Jubileuszowa 10. edycja najbardziej prestiżowej nagrody –
KREATORÓW GardenTrendów coraz bliżej

U

roczyste wręczenie statuetek KREATORÓW GardenTrendów odbędzie się
23 marca podczas gali wieczornej w czasie Targów Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu Green
Days – Międzynarodowych Dni
Zieleni w Ptak Warsaw Expo
w Nadarzynie.
Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 lutego br. przesłać na adres
redakcja@gardentrends.pl zgłoszenie produktu zawierające
nazwę producenta, zdjęcie
produktu w jakości do druku oraz jego
opis o objętości nie większej
niż 500 znaków
ze spacjami.
Z okazji jubileuszu wyróżnień magazynu ,,Garden&Trends”
po raz pierwszy zostaną
przyznane KREATORY SPECJALNE – spośród najciekawszych produktów prezentowanych
na targach Green Days wyłonimy
te o największym potencjale marketingowym i handlowym, które

są przykładem kreatywnego podejścia do oczekiwań i potrzeb
konsumentów.
Laureatów wybierze redakcja magazynu „Garden&Trends”, biorąc pod
uwagę takie

kryteria, jak innowacyjność, jakość wykonania, design, unikatowość produktu na rynku oraz

kreatywność w przygotowaniu komunikacji marketingowej.
Wszystkie produkty zgłoszone
do konkursu KREATORÓW GardenTrendów powinny precyzyjnie
odpowiadać na oczekiwania nowoczesnego konsumenta oraz kreować
jego potrzeby, przyczyniając się do
rozwoju całej kategorii produktów
ogrodniczych.
Wszyscy laureaci konkursu, obok
prezentacji produktów na łamach
wiosennego wydania magazynu
„Garden&Trends”, otrzymają
także pakiet promocyjny
uwzględniający kampanię w mediach społecznościowych oraz na
łamach miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”. Będą także upoważnieni
do wykorzystywania logotypu
K R E ATORÓW
GardenTrendów
w swoich materiałach promocyjnych.
Warunkiem przyznania KREATORA GardenTrendów jest umieszczenie logotypu nagrody na
reklamie przedstawiającej wyróżniony produkt w marcowym wydaniu magazynu „Garden&Trends”.
Wyjątkowe wydanie ,,Garden&Trends” prezentujące laureatów
KREATORÓW GardenTrendów już
niedługo na rynku! 

KREATORY

Media Experts sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 43/1
60-784 Poznań
tel. 61 820 41 75
agnieszka.idziak@gardentrends.pl
renata.aleksandrzak@gardentrends.pl
michal.gradowski@gardentrends.pl
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POND

Gotowi na POND?

Zainteresowanie klientów produktami z kategorii POND rozpoczyna
się wraz z nadejściem pierwszych ciepłych dni. Właściciele centrów
ogrodniczych – jeśli jeszcze tego nie zrobili – już teraz powinni pomyśleć
o skompletowaniu oferty. Budżet konsumentów na przeciętne oczko
wodne systematycznie wzrasta, a przedsezonowe zamówienia
pozwalają skorzystać z rabatów nawet do 15%

K

ilka lat temu wiele centrów ogrodniczych postawiło na poszerzenie oferty w kategorii POND. Zdaniem
właścicieli części z tych sklepów
koniunktura na ten asortyment
trochę się pogorszyła. Czy te
spostrzeżenia potwierdzają czołowi producenci? A może część
biznesu przejęły firmy zajmujące się projektowaniem i wykonywaniem ogrodów? – Według
danych sprzedażowych, którymi dysponuje AQUAEL w ostatnich latach sprzedaż produktów
POND utrzymuje się na mniej
więcej zbliżonym poziomie i nie
odnotowujemy znaczących spadków – mówi Sebastian Dudek,
kierownik kategorii akwarystyka w firmie Aquael. – Oczywiście,
oczka wodne nie są tak popularne
jak jeszcze w latach 90., ale mają swoje grono wiernych sympatyków. Poza tym, choć na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza
liczba posiadaczy stawów ogrodowych faktycznie się zmniejszyła, to obecnie pozytywnym
trendem jest zwiększenie budżetu
na przeciętne oczko wodne. Innymi słowy, nowo zakładane oczka
najczęściej są bogato wyposażone, co pozwala dobrze zarobić zarówno centrom ogrodniczym, jak
i producentom tego asortymentu

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

– wyjaśnia Sebastian Dudek. –
Choć oczka wodne nie są już tak
popularne jak kiedyś, to wielu
konsumentów zakłada duże stawy i szuka na rynku droższych
produktów lepszej jakości. Asortyment z wyższej półki, który
jeszcze kilka lat temu sprzedawaliśmy głównie za granicą, cieszy
się obecnie dużą popularnością
także w Polsce – tłumaczy natomiast Jerzy Urbanowicz, właściciel firmy Happet.
Sytuację na rynku podobnie
oceniają także inni producenci.

– Miniony rok w sprzedaży asortymentu POND był podobny do kilku
ostatnich sezonów. Koniunktura
jest stabilna, co roku mamy do czynienia z kilkuprocentowym wzrostem. Nowe technologie zastępują
starsze rozwiązania, na rynku co
roku można też znaleźć sporo nowości. Po pierwszych miesiącach
sprzedaży, patrząc na przedsezonowe zamówienia, można powiedzieć, że w kolejnym sezonie będzie
podobnie – mówi Albert Sobczak,
sales manager w firmie Oase.

CZY WARTO SIĘ
SPIESZYĆ?
Wielu właścicieli centrów ogrodniczych ciągle nie złożyło jeszcze
zamówień na asortyment POND.
Czy z ich punktu widzenia warto
to zrobić jak najszybciej?
– Centra ogrodnicze to nasza
najważniejsza grupa klientów.

Mamy już kilka zamówień od
większych sklepów, ale okres
największego zainteresowania
dopiero przed nami. Centrom
ogrodniczym, które wcześniej
zdecydują się na zamówienia,
oferujemy wydłużony termin
płatności – mówi Jerzy Urbanowicz. Dobrze i z odpowiednim
wyprzedzeniem przygotowana
oferta jest bardzo istotna w kontekście coraz większej konkurencji w innych kanałach dystrybucji. – Z roku na rok rośnie znaczenie sprzedaży przez Internet.
Podstawowy asortyment ciągle

sprzedaje się głównie w sklepach stacjonarnych, ale takie
produkty, jak większe pompy
czy lampy UV coraz chętniej
kupowane są online. Bardzo
dobrą grupą klientów są także
hodowcy karpi koi – najczęściej
mają dużą wiedzę i szukają produktów wysokiej jakości – wyjaśnia Jerzy Urbanowicz.
Na klientów, którzy zdecydują
się na złożenie przedsezonowych
zamówień ciągle czekają jeszcze
atrakcyjne rabaty. – Głównym
odbiorcą naszych produktów
są firmy zajmujące się projektowaniem i wykonywaniem ogrodów – większość z nich zamawia
z wyprzedzeniem najlepiej rotujący asortyment, domawiając
w trakcie sezonu produkty pod
konkretne zamówienia. Co roku
rozwijamy także naszą współpracę z centrami ogrodniczymi,
które najczęściej decydują się na
1-2 zamówienia przez cały rok.
Aż do końca lutego ich właściciele
mogą liczyć na bardzo korzystne
rabaty w ramach przedsezonowych promocji, nawet do 15%
od dotychczasowych cen – zapowiada Albert Sobczak.

SZKOLENIA W CENIE
Średnia wiedza konsumentów na temat tego asortymentu jest ciągle niewielka, dlatego

REKLAMA 

Miniony rok w sprzedaży asortymentu
POND był podobny do kilku ostatnich
sezonów. Koniunktura jest stabilna, co roku
mamy do czynienia z kilkuprocentowym
wzrostem. Nowe technologie zastępują
starsze rozwiązania, na rynku co roku można
też znaleźć sporo nowości – mówi Albert
Sobczak, sales manager w firmie Oase
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to też domena firmy Oase. – W tym
sezonie mocno stawiamy na wsparcie naszych dystrybutorów zarówno przed, jak i po procesie sprzedaży. Wiedza konsumentów na temat
oczek wodnych czy fontann ciągle
jest niewielka, dlatego organizujemy
wiele szkoleń dla sprzedawców – są
to szkolenia ogólnopolskie, w miejscu sprzedaży, a także indywidualne,
pomagające architektom krajobrazu
realizować projekty o różnej skali –
dodaje Albert Sobczak.

PEŁNA GOTOWOŚĆ
producenci mocno stawiają na działania szkoleniowe. – W minionym
roku, w celu zwiększenia sprzedaży produktów stawowych, zorganizowaliśmy wiosną cykl szkoleń
dla naszych klientów. Dotyczyły
one zakładania i pielęgnacji oczka
wodnego z wykorzystaniem produktów AQUAEL oraz technik marketingowych pozwalających na ich
skuteczniejszą sprzedaż. Wzięło
w nich udział ok. 200 osób, głównie przedstawicieli centrów ogrodniczych. Tak duże zainteresowanie
jest dowodem na to, że kategoria
produktów POND stanowi ważny

segment w branży ogrodniczej, a na
jej skutecznej sprzedaży można naprawdę dobrze zarobić – mówi Sebastian Dudek. Inicjatywy edukacyjne

Jak centra ogrodnicze powinny
zbudować półkę z kategorią tych
produktów? Jakie działania należy wdrożyć na tym etapie roku?

Z roku na rok rośnie znaczenie sprzedaży przez Internet.
Podstawowy asortyment ciągle sprzedaje się głównie
w sklepach stacjonarnych, ale takie produkty, jak większe
pompy czy lampy UV coraz chętniej kupowane są online.
Bardzo dobrą grupą klientów są także hodowcy karpi koi –
najczęściej mają dużą wiedzę i szukają produktów wysokiej
jakości – wyjaśnia Jerzy Urbanowicz, właściciel firmy Happet
REKLAMA 

półka produktów zapewni nam
zadowolenie klientów i godziwe
zyski – dodaje.

JAK WZBUDZIĆ
ZAZDROŚĆ SĄSIADÓW?
Kiedy oferta zostanie już przygotowana, pozostanie tylko stymulowanie popytu.
Jakie rozwiązania są najskuteczniejsze w kategorii POND?
Dobrym sposobem na zachęcenie klientów do zakładania oczek
wodnych niezmiennie jest urządzenie pokazowego, możliwie
atrakcyjnego stawu na terenie
centrum ogrodniczego. – Jeden
obraz przemawia do człowieka bardziej niż tysiąc słów, tak
więc metoda ta z reguły bardzo
dobrze się sprawdza. Poza tym
niezmiernie ważna jest wiedza
personelu, który potrafiłby wskazać klientowi korzyści z posiadania własnego ozdobnego stawu
w ogrodzie, takie jak chociażby
poprawa mikroklimatu, polepszenie się warunków do wzrostu
roślin ogrodowych – większa
wilgotność powietrza, działanie
uspokajające czy wreszcie niebanalna ozdoba ogrodu przyciągająca gości i… stanowiąca powód
do zazdrości dla sąsiadów – komentuje Sebastian Dudek. 

REKLAMA 

– Handel detaliczny produktami
do oczek wodnych od lat rządzi się
swoimi prawami. Zainteresowanie nimi zależne jest nie od konkretnej daty, ale od warunków panujących za oknem i rozpoczyna
się wraz z nadejściem pierwszych
ciepłych dni. W zależności od
danego roku może to być równie
dobrze koniec lutego, jak i połowa kwietnia. Centra ogrodnicze
zawsze muszą być przygotowane,
że wiosna nadejdzie wcześnie –
wyjaśnia Sebastian Dudek. – Tak
więc już w lutym należy skompletować ofertę sprzedażową
dla miłośników oczek wodnych.
Praktyka uczy, że wiosną wiele
osób zakłada nowe stawy lub modernizuje już istniejące. Oferta
musi więc zawierać folię do ich
budowy, a także gotowe formy do
małych oczek wodnych, pompy
fontannowe o różnej wydajności,
filtry stawowe, kaskady, węże,
dysze fontannowe. Nie wolno
zapominać również o materiałach eksploatacyjnych, takich
jak choćby wkłady filtracyjne,
które wiosną zwyczajowo się
wymienia. Wiele osób już teraz
poszukuje też pokarmów dla ryb,
aby jak najszybciej zacząć karmienie swoich podopiecznych.
Tylko w pełni skompletowana

76

WARTO WIEDZIEĆ

D&M Depot

na polskim rynku
Naturalne surowce, intrygująca paleta
kolorów, ponadczasowe kształty oraz
nienaganna prostota – to tylko część
atutów innowacyjnej oferty donic marki
D&M Depot, której showroom znajduje
się w Zakrzewie. Tylko tam można
zainspirować się ciekawymi aranżacjami
i uzyskać pomoc w stworzeniu
niepowtarzalnej ekspozycji w centrum
ogrodniczym
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

D

&M Depot to belgijska marka istniejącą na
rynku od 1992 r. Od tego sezonu właściciele sklepów i centrów ogrodniczych po
raz pierwszy mogą z łatwością zamawiać te wyjątkowe produkty odwiedzając showroom marki
w Zakrzewie. Urozmaicone wzornictwo i ciekawa
kolorystyka produktów powodują, że jest z czego
wybierać. W ofercie firmy znajdują się m.in. wyjątkowe donice zewnętrzne z serii SURPRISE z tworzywa sztucznego otrzymanego przez recykling,
które na pewno zwrócą uwagę klientów poszukujących ekologicznych rozwiązań. Z całą pewnością
przykuwa ją autorski projekt doniczki ściennej

Kolekcja Surprise

WARTO
PULS
WIEDZIEĆ
BRANŻY

Kolekcja BOLD

KAROO z możliwością podłączenia systemu nawadniania Gardeny. Firma posiada bardzo szeroki
asortyment – od różnego rodzaju donic, przez wazony, po dzbany w niezwykle zróżnicowanej
i modnej kolorystyce. Szykowna i elegancka Kolekcja BOLD
w złotych i srebrnych odcieniach
idealnie wpisuje się w najnowsze
trendy. Ponadto w ofercie modne
donice w odcieniach beżów i brązów czy szarościach. Nie brakuje pastelowych odcieni różu oraz
zieleni. Większość produktów
jest wytwarzana ręcznie. Fabryki znajdują się w Portugalii, Indiach i Chinach. W Chinach zlokalizowane jest również biuro
D&M Depot, które dba o jakość
produkcji. Firma korzysta także
z pomocy polskich hut.
D&M Depot odpowiada potrzebom najbardziej wymagających klientów, dwa razy w roku
w okresie wiosna/lato oraz jesień/zima wprowadza zupełnie
nowe kolekcje. Naturalne surowce, intrygująca paleta kolorów, ponadczasowe kształty oraz nienaganna prostota to zaledwie część
atutów, które wyróżniają ofertę
firmy. – D&M Depot Polska to
odpowiedź na potrzeby wszystkich osób kochających nowoczesny design, poszukujących donic
oraz ozdób do domów i ogrodów
o niebanalnym kształcie – mówi

System Karoo

Kacper Szymański, handlowiec
D&M Depot Polska.

O KROK PRZED
KONKURENCJĄ
D&M Depot to doskonały partner dla sklepów i centrów ogrodniczych, które oczekują profesjonalnej obsługi, terminowych dostaw,
szybkiej reakcji na złożone zamówienia, a przede wszystkim ciągłej
aktualizacji oferty i dostępu do informacji na temat asortymentu.
Klienci mogą skorzystać z pomocy w organizacji części sklepu.
Przedstawiciele firmy doskonale
wiedzą, że aby sprzedawać dużo,
trzeba efektownie eksponować
produkty. – Są wnętrza, w których
po prostu dobrze się czujemy. Przekraczamy próg pierwszy raz i mamy
wrażenie, że znamy je doskonale.

Eve, wchodzi do oferty wiosną 2018 r.

Chcemy, żeby nasze donice były sprzedawane właśnie w takich miejscach.
Nasz shopconcept dostosowujemy
zawsze indywidualnie do potrzeb
i możliwości konkretnego sklepu
– informuje Kacper Szymański. 
Creative Design,
przedstawiciel
D&M Depot w Polsce
Kacper Szymański
ul. Olszynowa 5
62-070 Zakrzewo
tel. 690 003 169
kacper@dmdepot.pl
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Z WIZYTĄ U…

Wiedza
i profesjonalizm
Doskonale dostosowana oferta produktów ogrodniczych oraz
artykułów dekoracyjnych dla domu i ogrodu, otwartość na potrzeby
klientów oraz doradztwo – to atuty wyróżniające Sklep Ogrodniczo-Nasienny MAK działający w Górze Kalwarii. Co umożliwia placówce
ciągły rozwój i sukcesywną realizację kolejnych celów biznesowych?
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Sklep Ogrodniczo-Nasienny MAK w Górze Kalwarii działa od 15 lat

P

Centrum ogrodnicze
powinno spełniać
oczekiwania
klientów. To sugestie
kupujących pomagają
skompletować
odpowiedni asortyment.
Dlatego kładziemy
duży nacisk na
indywidualne podejście
do klientów. To oni
często określają, jaki
charakter ma ich ogród
czy wnętrze domu
i oczekują porady oraz
pomocy w wyborze
odpowiednich
produktów – opowiada
Małgorzata Kalińska,
właścicielka sklepu MAK

oczekiwania klientów. To sugestie
kupujących pomagają skompletować odpowiedni asortyment.
Dlatego kładziemy duży nacisk
na indywidualne podejście do
klientów. To oni często określają,
jaki charakter ma ich ogród czy
wnętrze domu i oczekują porady

rzekraczając próg Sklepu
Ogrodniczo-Nasiennego
MAK, nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że to doskonale
zaaranżowane i tętniące pozytywną energią miejsce. Mimo
niewielkiej powierzchni przyjemnie robi się tu zakupy, a przestrzeń placówki jest bardzo dobrze rozplanowana. Sklep działa
już od 15 lat, jest znany i ceniony
wśród mieszkańców. – Centrum
ogrodnicze powinno spełniać
Od lewej: Małgorzata Kalińska, właścicielka Sklepu Ogrodniczo-Nasiennego MAK
i Agnieszka Tokaj, sprzedawca

ZPULS
WIZYTĄ
BRANŻY
U…

oraz pomocy w wyborze odpowiednich produktów – opowiada Małgorzata Kalińska, właścicielka. Ubiegłoroczny sezon
był trudny, późna wiosna nie
sprzyjała zakupom, jesień wcale nie była lepsza. Centrum dobrze prosperuje, ponieważ pomaga dogodna lokalizacja oraz
tradycje sadownicze tego rejonu.
Placówka jest otwarta przez cały rok. Poza produktami typowo
ogrodniczymi można tu znaleźć
ozdoby i bibeloty do domu, a nawet kupić jabłka, latem maliny,
z własnej produkcji. – W działalności sklepu ogrodniczego poza
dobrą lokalizacją i ofertą ważne
jest zbudowanie zaufania. Klienci często przychodzą do nas w poszukiwaniu rozwiązania swoich

W sklepie znajduje się szeroka oferta donic

problemów, m.in. gdy potrzebują
środków ochrony roślin. Dlatego bardzo ważne jest doradztwo.

Nasz profesjonalizm i wiedza,
którą posiadamy, ssaą naszą siłą
– mówi Małgorzata Kalińska. 
REKLAMA 
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TOP INNOWACJA

TOP INNOWACJA STYCZNIA –

linia urządzeń akumulatorowych
Power Flex
O nagrodzonej w styczniu Top Innowacją linii urządzeń
akumulatorowych Power Flex z Marcinem Liszyńskim, prezesem
zarządu AL-KO Kober Sp. z o.o. rozmawia Agnieszka Idziak
Czym nagrodzona linia
urządzeń akumulatorowych Power Flex wyróżnia się na rynku?

Marcin Liszyński, prezes zarządu AL-KO Kober
Sp. z o.o. i Renata Aleksandrzak, dyrektor
sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego”

Przede wszystkim
jakością. Po pierwsze
chociażby jakością samych ogniw użytych
do budowy akumulatorów. Akumulator zamknięto
w trwałej aluminiowej obudowie, która daje niezbędną
wytrzymałość i lekkość, ale
także odporność na mechaniczne uszkodzenia – coś, co
docenią profesjonaliści, którzy nie chcą używać akumulatorów w plastikowych obudowach. Poza tym urządzenia
takie jak dmuchawa, sekator
czy pilarka łańcuchowa zostały
zaprojektowane w inny sposób
niż rozwiązania konkurencyjne – w samych urządzeniach nie
ma miejsca na akumulator. Dzięki temu są bardzo lekkie, co ma
ogromne znaczenie dla osób
używających tych sprzętów
zarobkowo. Ponadto ich budowa jest bardzo kompaktowa, smukła, co ułatwia
wykonywanie prac. Jak dostarczamy energię do urządzenia? System ten wyposażony
jest w specjalne szelki z pasem,
na którym montujemy akumulator

– przez co nie zawadza on operatorowi.
W zależności od potrzeb akumulator
możemy nosić z lewej, prawej strony lub
z tyłu, odpowiednio do zadań i aktualnych warunków pracy. Akumulator, jaki
posiadamy w ofercie ma pojemność aż
7,5 Ah – pozwala na długotrwałą pracę.
Dla jakich klientów jest adresowana
ta linia?

Jak już powiedziałem wcześniej, przede
wszystkim do osób, które nie uznają kompromisów i szukają najlepszych na rynku rozwiązań pod względem jakości
i wydajności.
Na co dziś szczególną uwagę zwracają klienci, którzy kupują sprzęt do
prac w ogrodzie?

Przede wszystkim na jakość i wykonanie, a także na warunki gwarancyjne.
AL-KO wprowadziło w tym roku nowość
– pełną gwarancję na urządzenia. Oznacza to, że 99% części użytych do budowy
sprzętów podlega gwarancji przez 2 lata
od momentu zakupu. Także linki, łożyska i inne elementy, za które trzeba płacić
w produktach konkurencji.
Jakie urządzenia wchodzą w skład tej
innowacyjnej linii?

Na dziś gama urządzeń składa się
z 11 pozycji, w tym znajdują się m.in.:
kosiarki, sekator, kosa podcinka, urządzenia na wysięgniku, pilarka czy podkrzesywarka. 

TOP INNOWACJA

TOP INNOWACJA
W lutym Top Innowacją nagradzamy nawozy organiczne
Innbio firmy Rolimpex. Gratulujemy!

NAWOZY
ORGANICZNE INNBIO
To innowacyjne i biologiczne produkty naturalnego pochodzenia,
które stanowią skuteczną alternatywę dla środków chemicznych
stosowanych w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. W 100%
naturalny nawóz organiczny azotowo-potasowy z pożytecznymi
mikroorganizmami oraz mieszaniną naturalnych mikroelementów.
W gamie nawozów znajdziemy produkty dedykowane do warzyw,
owoców, trawnika oraz kwiatów domowych i balkonowych.
Opakowania: 2-litrowy kanister ze spryskiwaczem, 1-litrowe butelki. 

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława
www.rolimpexsa.pl
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NASIONA RZODKIEWKI DO
UPRAWY MIKROLISTKÓW
W ZESTAWIE

MIKROLISTKI RUKOLI

W skład zestawu wchodzą: nasiona rzodkiewki na mikrolistki, podłoże (sprasowany krążek kokosowy do namoczenia w wodzie) oraz szklarenka do wielokrotnego
użytku przez cały rok. Poza zestawem w ofercie PlantiCo 6 pozycji nasion na mikrolistki: burak ćwikłowy, brokuł, groch, rukola, mieszanka sałat, rzodkiewka.

PlantiCo

To bardzo młode rośliny w początkowej fazie wzrostu
(liścienie i pierwsze liście właściwe), spożywane na
surowo po ścięciu wraz z łodygami. Mają ostry, wyrazisty smak i odznaczają się większą zawartością witamin K, A, C, oraz wapnia, magnezu, potasu, żelaza
niż dorosła roślina. Zawierają antyoksydanty o działaniu antynowotworowym i błonnik wpływający na
pracę jelit i trawienie. Idealne do uprawy w domu
przez cały rok, smaczne, zdrowe i łatwe w uprawie.

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

PlantiCo

www.plantico.pl

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

OGÓREK GRUNTOWY ‘JULIAN’ –
MIESZANIEC F1
Odmiana średnio wczesna, plenna, grubobrodawkowa.
Owoce cylindryczne, zielone ze smugami do 1/2 długości owocu. Polecana do konserwowania i kwaszenia.
Owoce zachowują przez cały okres wegetacji zieloną
barwę skórki. Brodawki średniej wielkości z białymi kolcami. Odmiana odporna na mączniaka rzekomego i parcha dyniowatych.

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

www.roltico.pl

OGÓREK KONSERWOWY
PARTENOKARPICZNY ‘ORFEUS’
MIESZANIEC
Odmiana wczesna, do uprawy pod osłonami i w gruncie
o owocach średnio zielonych, walcowatych z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami bez goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie. Odporna na wirus mozaiki ogórka,
parcha dyniowatych, mączniaka prawdziwego, wirus żółtej
mozaiki dyniowatych.

Werbena

www.plantico.pl

PAPRYKA SŁODKA ‘GRANOVA’ TYPU
OŻAROWSKA
Odmiana do uprawy w gruncie, tworzy czerwone, słodkie
owoce typu blok o średniej wadze owocu ok. 200-250 g.
Owoce o ściance do 8 mm grubości. Wysiew pod osłony na przełomie marca i kwietnia, a do gruntu wysadza
się w drugiej połowie maja, w rozstawie 40-50 x 30-40 cm.
Zbiór w sierpniu – do pierwszych jesiennych przymrozków.

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

www.roltico.pl

RZODKIEWKA ‘LADA’
Odmiana średnio wczesna (33-37 dni), do uprawy
pod osłonami oraz w otwartym gruncie przez cały
okres wegetacji. Cechuje ją wysoka odporność na
wybijanie w pędy kwiatostanowe, nawet w okresie uprawy latem. Tworzy duże, okrągłe, czerwone
zgrubienia.

Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

www.nasiona.werbena-art.pl

DYNIA ZWYCZAJNA CUKINIA –
MIESZANKA ODMIAN
Mieszanka odmian cukinii różniących się barwą skórki
(ciemnozielona, dwukolorowa: zielona, żółta, biała).
Odmiany bardzo smaczne, o dużej ilości witaminy C.
Doskonale komponują się szczególnie w konserwowych mieszankach warzywnych.

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA
SZPARAGOWA – MIESZANKA
ODMIAN
W mieszance tej występuje kilka odmian niskiej fasoli szparagowej o różnym kolorze, długości i szerokości smacznych
i bezwłóknistych strąków (żółta, zielona, fioletowa i dwubarwna), co daje doskonały efekt na talerzu.

TORSEED

TORSEED

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

www.torseed.pl

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
‘HACO’
Odmiana wczesna do średnio wczesnej, o bardzo zwartych, średniej wielkości główkach i małej skłonności do
pękania. Zawarte w niej antocyjany sprawiają, że można ją nazwać warzywem zdrowia i młodości. Antocyjany mają bowiem właściwości przeciwutleniające, dzięki
czemu chronią organizm przed wolnymi rodnikami.

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

www.nasiona.pl

BROKUŁ ZIELONY ‘RAMOSO
CALABRESE’
Odmiana tworząca duże, ścisłe róże barwy zielonej. Polecana do uprawy amatorskiej. Jest skarbnicą sulforafanu – przeciwutleniacza, który ma silne działanie antynowotworowe. Sulforafan może ograniczać ryzyko wystąpienia raka prostaty, płuc i jelita grubego.

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

www.nasiona.pl
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OGRODNICZEK

PRZYJAZNY TRAWNIK – NIEBIESKIE
NASIONA Z MIKORYZĄ

Mieszanka specjalnie dobranych odmian
i gatunków traw o szybkim wzroście. Doskonale nadaje się do zakładania trawników
oraz na dosiewki. Posiada niewygórowane wymagania glebowe oraz jest łatwa
w utrzymaniu. Zalecana na trawniki o średnim stopniu użytkowania.

Korzyści stosowania: ogranicza konieczność używania chemicznych nawozów i środków ochrony roślin;
zwiększa dostępność składników pokarmowych z gleby; zwiększa odporność trawnika na suszę; wzmacnia
murawę; odporność na choroby; szybka regeneracja
ubytków i w czasie suszy; szybkie założenie trawnika.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NOWOCZESNY TRAWNIK –
NASIONA OTOCZKOWANE
Specjalna technologia nasion przyspiesza
proces kiełkowania oraz krzewienia, a substancja czynna poprawia procesy zachodzące wewnątrz ziarna po wysiewie. Dzięki
zastosowanej innowacyjnej metodzie nasiona zawierają w sobie nawóz startowy, co
przyspiesza wzrost oraz ogranicza nawożenie w późniejszych terminach.

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

Rolimpex
ul. Lubawska 7, 14-200 Iława

www.rolimpexsa.pl

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Wieloskładnikowy, granulowany nawóz mineralny do stosowania posypowego. Charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, przy jednocześnie niskiej
zawartości chlorków. Dostosowany do wymagań pokarmowych większości gatunków traw. Regularne stosowanie nawozu
zapewnia prawidłowy wzrost i zdrowotność
roślin, bujny rozwój darni, intensywnie zieloną barwę źdźbeł, zwiększa odporność na
niekorzystne warunki pogodowe.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

SIARCZAN POTASU
GRANULOWANY
50% tlenku potasu (K2O), rozpuszczalnego w wodzie, 45% trójtlenku siarki (SO2), rozpuszczalnego
w wodzie. Siarczan potasu granulowany przeznaczony jest do nawożenia roślin wrażliwych na
chlor: owoców, warzyw, tytoniu i chmielu. Może
być stosowany zarówno w polu, jak również pod
osłonami. Jest najbezpieczniejszą formą potasu
podczas kiełkowania i w początkowym okresie
rozwoju roślin.

ORGANICZNY PREPARAT
DO TRAWNIKÓW
OGRANICZAJĄCY MECH
To w 100% naturalny nawóz płynny zwalczający mech.
To pierwszy tego typu preparat na rynku. Płynny nawóz
nie tylko odżywia trawnik, ale także skutecznie ogranicza rozwój mchu. Organiczny preparat do trawników
ograniczający mech nie zawiera fosforanów.

AGRECOL

ZCh „Siarkopol” TARNOBRZEG

Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

www.agrecol.pl

www.zchsiarkopol.pl

ZIEMOVIT NATURALNY NAWÓZ
ORGANICZNY DO ZIÓŁ

ZIEMOVIT NATURALNY HUMUS
NIEZBĘDNIK DZIAŁKOWCA

Nawóz organiczny do ziół jest nawozem produkowanym z wyselekcjonowanych frakcji roślin motylkowych bogatych w naturalne składniki pokarmowe. Nawóz sprzyja rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów w glebie, zwiększając zdolność do
pobierania składników pokarmowych przez rośliny.
Zwiększa zawartość olejków eterycznych i wartość
biologiczną ziół.

Humus Niezbędnik Działkowca wpływa korzystnie na strukturę podłoża oraz wzbogaca je w pożyteczne mikroorganizmy i naturalne substancje
wspomagające. Podnosząc zdolność podłoża
do zatrzymywania wody poprawia warunki wegetacji w okresach suszy. Dostarcza roślinom naturalnych składników pokarmowych oraz zwiększa wykorzystanie składników mineralnych pobieranych z gleby.

CIECH Sarzyna
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

www.ziemovit.pl
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CIECH Sarzyna
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

www.ziemovit.pl
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BI FLORIN DATURA

BI FLORIN DOM

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do jednorocznych i wieloletnich datur (bieluni). Odpowiednio dobrane makro- i mikroelementy
wpływają korzystnie na intensywny wzrost roślin,
obfite kwitnienie oraz piękne wybarwienie kwiatów. Całkowicie zabezpiecza zapotrzebowanie
obficie kwitnących datur w niezbędne składniki
odżywcze.

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do nawożenia wszelkich odmian roślin zielonych o ozdobnych liściach oraz roślin kwitnących, uprawianych w pojemnikach w domach i ogrodach zimowych. Zrównoważony skład nawozu zwiększa
przyrost masy zielonej, wzmacnia system korzeniowy, przeciwdziała chlorozie oraz intensyfikuje
i wydłuża kwitnienie roślin. Zalecany również do
uprawy hydroponicznej.

TROPICAL
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

TROPICAL

www.biflorin.pl

ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.wyjatkowyogrod.pl

www.biflorin.pl
www.wyjatkowyogrod.pl

NAWÓZ DO RÓŻ
Zestawione w optymalnej proporcji makro- i mikroskładniki pokarmowe gwarantują właściwy
rozwój i obfite kwitnienie roślin. Specjalne formy
azotu, fosforu oraz szybko przyswajalny magnez
decydują o prawidłowym, rozłożonym w czasie działaniu nawozu i skutecznym pobieraniu
składników pokarmowych przez rośliny.

„SUMIN”
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

BIOHUMUS DO STORCZYKÓW
To płynny nawóz organiczny. Przeznaczony do stosowania w uprawie storczyków, np. Phalaenopsis,
Cymbidium, Dendrobium oraz Cattleya. Może być
stosowany również w nawożeniu wszelkich innych roślin kwitnących. Biohumus do storczyków wyprodukowano na bazie naturalnych składników, pochodzących z wermikompostu – produktu dżdżownic
kalifornijskich.

AGRECOL
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

www.agrecol.pl

www.sumin.com.pl

NAWÓZ DO NIEBIESKICH
IGLAKÓW
Wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do
zasilania wszystkich roślin iglastych o niebieskawym zabarwieniu, takich jak świerki,
jałowce czy jodły. Zapewnia im optymalne warunki do szybkiego wzrostu i wspomaga piękne wybarwienie igieł. Chroni
przed brązowieniem i utrzymuje iglaki
w dobrej kondycji przez cały rok.

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
POROŚNIĘTYCH MCHEM
Specjalna formuła makro- i mikroskładników pokarmowych sprawia, że nawóz ten polecany jest szczególnie do nawożenia trawników zniszczonych i podatnych na krzewienie się chwastów i mchów. Zwiększenie zawartości azotu i żelaza powoduje intensyfikację wzrostu traw oraz podwyższenie odporności na
wpływ środowiska hamującego ich rozwój.

„SUMIN”
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

Bros

www.sumin.com.pl

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

PODŁOŻE DO WYSIEWU KIK-MIX

FRUCTUS DO IGLAKÓW,
RÓŻANECZNIKÓW I AZALII

NOWE Podłoże do wysiewu wchodzi w skład linii profesjonalnych podłoży 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.

Nawóz krystaliczny w nowym opakowaniu.
Gwarantuje roślinom odpowiednie warunki
rozwoju i właściwe odżywienie. Posiada
właściwości zakwaszające glebę i podnoszące
zimotrwałość roślin. Szczególnie polecany
do nawożenia wszystkich odmian iglaków,
różaneczników, azalii oraz innych roślin
kwaśnolubnych.

KIK ZIEMSKIE PRODUKTY

FOSFAN

ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

www.kikmix.eu

www.fructus.pl

NOWOŚCI
FRUCTUS DO ROŚLIN ZIELONYCH

GOTOWE DO UŻYCIA PODŁOŻE
WARZYWNE

Nawóz płynny w nowym opakowaniu. Zapewnia
prawidłowy wzrost i rozwój roślin zielonych liściastych
oraz iglastych. Przeznaczony do roślin zielonych
uprawianych na balkonach, tarasach oraz w zamkniętych pomieszczeniach. 1 l wystarcza do sporządzenia 120 l roztworu.

Polecane do amatorskiej uprawy warzyw i ziół
w inspektach oraz pod osłonami; w szczególności
do uprawy: pomidorów, ogórków, papryki, roślin
kapustnych, fasoli oraz grochu, warzyw korzeniowych i innych. Podłoże skomponowane na bazie
mieszanki torfów oraz specjalistycznego nawozu,
zawierającego komplet niezbędnych roślinom
składników odżywczych, wzbogacony cennymi
mikroelementami.

FOSFAN
ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

www.fructus.pl

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

www.planta.pl

MICROBEC PREPARAT DO LATRYN
I SUCHYCH TOALET

MONODAWKA DECIS OGRÓD
Innowacyjne opakowanie wystarczające na
jedno zastosowanie: bez konieczności odmierzania i przechowywania środka. Decis to środek
owadobójczy o natychmiastowym działaniu,
chroni rośliny ozdobne, warzywne i owocowe
przed wszystkimi najważniejszymi gatunkami
szkodników. 3 ml.

Produkt to połączenie biologicznych bakterii oraz enzymów przeznaczonych do rozkładu organicznych
odpadów w suchych toaletach. Redukuje zawartość
twardych ekskrementów oraz eliminuje nieprzyjemny
zapach.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

SBM Life Science

www.bros.pl

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

www.bayergarden.pl

MONODAWKA PREVICUR ENERGY
Innowacyjne opakowanie wystarczające na jedno zastosowanie: bez konieczności odmierzania i przechowywania środka. Previcur zapobiega rozwojowi chorób grzybowych i zwalcza odglebowe choroby grzybowe roślin (mączniaka rzekomego, fytoftorozę, zgorzele i zgniliznę korzeni). 5 ml.

HYDROŻEL
Preparat o strukturze drobnych kryształków, które w połączeniu z wodą absorbują ją, tworząc galaretowatą substancję.
Preparat ten wprowadzony do gleby tworzy magazyn wody dla roślin. W okresach
suszy mogą one pobierać wodę przez
swój system korzeniowy. Hydrożel może
być wykorzystywany do uprawy kwiatów
w pojemnikach na balkonach i tarasach,
przy nasadzeniach drzew i krzewów oraz
przy zakładaniu trawnika.

SBM Life Science
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

www.bayergarden.pl

TKANINA AGROLA
Czarno-biała dual agro/brązowo-czarna dual
agro: dwustronna tkanina przeciw chwastom:
3 razy szybciej przepuszcza wodę, idealnie nadaje się pod kamień ozdobny i ogrodowy, utrzymując wilgotność gleby. Wyjątkowo wytrzymała: wykonana z czystego polipropylenu, 1 m2
waży 100 g, nadruk liniatury ułatwia aplikację.

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

AGRIMPEX

www.planta.pl

ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław

www.agrimpex.pl

PRZEDŁUŻACZ OGRODOWY
Przedłużacz w obudowie imitującej naturalny kamień. Posiada
4 gniazdka. Niezbędny przy każdym oczku wodnym, pozwala zamaskować połączenia elektryczne od pompy, lampy UV
i oświetlenia stawu. Zabezpieczony przed wilgocią, trwałe i estetyczne wykonanie.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.pl

REFLEKTOR LED
Wodoodporne lampy diodowe, dzięki
zastosowaniu nowoczesnej technologii LED charakteryzują się bardzo małym zużyciem prądu. Wymienne kolorowe szkła. Moc 1,5 W. Przewód 10 m.

Happet
Kotowo 42, 60-009 Poznań

www.happet.pl
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KALENDARIUM
AMBIENTE
10-14.02. 2018 – Frankfurt nad Menem
(Niemcy)
GARDEN EXPO
10-11.03.2018 – G2A Arena w Jasionce
GREEN DAYS
23-25.03.2018 – Ptak Warsaw Expo
TWÓJ DOM, TWÓJ OGRÓD
24-25.03.2018 – Ostróda

NOWA SESJA SPRZEDAŻOWA
Greenery już wkrótce
Kolejna sesja Greenery odbędzie się pod koniec lutego. System Greenery
w krótkim czasie, w jednym miejscu i przy minimum formalności umożliwi
wybór dobrej jakości materiału roślinnego z szerokiej oferty szkółek

ZIELONA ARENA
24-25.03.2018 – Ostróda
FLOWER SHOW
22-25.03.2018 – Istanbuł (Turcja)
FOR GARDEN
22-25.03.2018 – Praga (Czechy)
WIOSNA W OGRODZIE
12-14.05.2018 – Rënk, Gdańsk
SALON DU VÉGÉTAL
19-21.06.2018 – Nantes (Francja)

J

uż od 28 lutego do 1 marca w godz. od
9 do 18 w Centrum Logistyczno-Sprzedażowym w Markach k. Warszawy odbędzie się kolejna sesja Greenery. W tym roku
planowanych jest 11 sesji sprzedażowych.
Dokładne terminy opublikowane są na
stronie internetowej www.greenery-b2b.pl.

Greenery to projekt sprzedażowy, którego celem jest ułatwienie współpracy
pomiędzy producentami roślin i hurtowymi odbiorcami. Stanowi połączenie
sesji targowych na żywo z platformą
online, przy czym funkcjonuje w kanale B2B. 
REKLAMA 

Już wkrótce w Poznaniu startuje 3. sezon niecierpliwie
wyczekiwanych Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych.
W tym roku organizator eventu, firma Kronen, do
współpracy zaprosił firmy RAMP oraz Agrecol, a także
nowego partnera – firmę Kwazar. Prowadzącym jest
Witold Czuksanow

Warsztaty prowadzi Witold
Czuksanow autor książek
i poradników o tematyce
ogrodniczej.

24.02.2018
1000-1400

1000-1400

R

odzinne Warsztaty Ogrodnicze to spotkania edukacyjne, które odbywają się w centrach
ogrodniczych w całej Polsce pod
patronatem „Biznesu Ogrodniczego”. Każde spotkanie ma
inny temat przewodni. Celem
warsztatów jest promowanie
ogrodnictwa, zachęcanie miłośników zieleni, młodych adeptów
i początkujących ogrodników do

SEZON 2018
ROZPOCZĘTY!

wspólnego sadzenia roślin, nauki i zabawy. Tegoroczna 3. już
edycja RWO startuje podczas
targów Gardenia w Poznaniu.
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze to marka, która ma doskonałą renomę, ale co więcej,
także realne przełożenie na prowadzenie efektywnego biznesu
w sklepach. Szczegółowe kalendarium spotkań już wkrótce. 

REKLAMA 

TRZECI SEZON
czas zacząć
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Zielona Ostróda

W Ostródzie w hali Expo Mazury już 24-25 marca będzie miała miejsce
3. edycja targów Twój Dom, Twój Ogród połączona z 9. edycją
kiermaszu Zielona Arena. Imprezy odbywają się pod patronatem
„Biznesu Ogrodniczego”. Tematem przewodnim wydarzenia będzie
kamień i wszystko co z nim związane w budownictwie i ogrodnictwie

Kiermasz Zielona Arena co roku przyciąga rzesze miłośników ogrodnictwa

M

arcową ofertę targową Expo Mazury kieruje do planujących
remont mieszkania, budujących
dom czy szukających inspiracji
na urządzenie ogrodu. Organizatorzy zapraszają na spotkanie
z producentami i dystrybutorami

materiałów, narzędzi i maszyn
budowlanych, produktów związanych z wyposażeniem wnętrz
oraz usługami z rynku nieruchomości. Nie można przegapić
również efektownych pokazów
i warsztatów. Dopełnieniem będą konkursy z nagrodami.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji targów Twój Dom, Twój
Ogród będzie kamień i wszystko
co z nim związane w budownictwie i ogrodnictwie. Wsparcia
merytorycznego udzieli partner
wydarzenia, Kamienie Mazurskie Stępkowscy. Nowością tej
edycji będzie strefa doradcza,
współtworzona ze specjalistami
z zakresu budownictwa, którzy
będą udzielali porad wszystkim
zainteresowanym.
Na przyszłych i obecnych właścicieli ogródków działkowych
czekać będzie z kolei bogata oferta kiermaszu Zielona Arena, czyli
akcesoria i narzędzia ogrodnicze,
meble oraz oświetlenie do ogrodu,
krzewy i drzewa owocowe, sadzonki
i cebule kwiatowe oraz rękodzieło
związane z Wielkanocą, czyli stroiki, palmy i pisanki.
Gościem specjalnym targów
będzie Dominik Strzelec, znany
widzom m.in. z programów telewizyjnych Usterka czy Odlotowy
Ogród, który udzieli zainteresowanym porad na temat budowy
domu czy aranżacji ogrodu, poprowadzi konkurs dla publiczności, weźmie udział w panelu dyskusyjnym oraz rozda autografy
swoim fanom.
Wstęp na wydarzenia jest płatny. Do 23 marca przy pobraniu ze
strony www.expobilety.pl koszt
biletu wynosi 7 zł. W kasach biletowych cena będzie wyższa – 10 zł.
Więcej informacji na stronie
www.targidomiogrod.pl, www.
zielonaarena.pl oraz oficjalnych
fanpage’ach: facebook.com/twojdomtwojogrod i facebook.com/ZielonaArenaKiermaszOgrodniczy/. 
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TSW ugruntowuje markę
Fenomenalna frekwencja, ponad 320 wystawców oraz mnóstwo
owocnych rozmów biznesowych – to bilans VIII edycji Targów
Sadownictwa i Warzywnictwa 2018. Wydarzenie odbyło się w dniach
10-11 stycznia w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Przedstawiciele
„Biznesu Ogrodniczego” uczestniczyli w tym spotkaniu

Od lewej: Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu Ogrodniczego”, Agnieszka Idziak,
redaktor naczelna i Piotr Barański, dyrektor marketingu i rozwoju w firmie Agrosimex

T

argi Sadownictwa i Warzywnictwa odwiedziły prawdziwe tłumy klientów. Wystawcy byli bardzo zadowoleni z wydarzenia i ocenili je jako niezwykle
korzystne biznesowo. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wystawców zwiększyła się aż
o ponad 60 nowych firm – w tym
roku w targach wzięło udział
328 producentów. Spotkanie odbyło się w nowoczesnym obiekcie
konferencyjno-targowym Ptak
Warsaw Expo w podwarszawskim
Nadarzynie. Organizatorzy zadbali także o bardzo bogatą ofertę konferencyjną. – Po raz drugi wystawialiśmy się na targach
TSW. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w wydarzeniu. Myślę,

że to spotkanie zaowocuje. Nasze
stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Co więcej, odbyliśmy
w tym czasie szereg istotnych dla

Agnieszka Idziak i Piotr Barański

nas rozmów biznesowych – podsumowuje Renata Pietrzak, specjalistka ds. dystrybucji nasion
Moravoseed. Podobnego zdania jest Monika Skurko z firmy
ALSEED GARDEN: – Promujemy
na polskim rynku profesjonalne
nasiona holenderskie w małych
opakowaniach dla hobbystów.
Spotkanie w Nadarzynie było
dla nas bardzo pozytywne. Nasze stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem, zobaczymy, jak odbyte rozmowy przełożą się na zamówienia. Nawiązaliśmy sporo nowych kontaktów – komentuje. Targi TSW to
najważniejsze wydarzenie dla sadowników, którzy mogą nie tylko z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, ale również wysłuchać wykładów i podpowiedzi ze
strony uznanych specjalistów.
– W tym roku już po raz 5. wzięliśmy udział w targach TSW, liczba
zwiedzających z roku na rok jest
coraz większa, także zwiększa się
liczba wystawców i różnorodność
prezentowanej oferty. Warto też
podkreślić, że targi odbywają się
w bardzo dobrym terminie – dodaje Adam Stępień, menedżer ds.
sprzedaży w firmie Agro-Sur. 

Natalia Marcinkowska, właścicielka szkółki Byliny
w pojemnikach J.J. Marcinkowscy

R E K L A M A 
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Jak zwiększyć sprzedaż?
W Centrum Ogrodniczym Zawady w Poznaniu od 2 lat znajduje się
strefa ‘shop in shop’ z nasionami firmy KHNO Polan. – Stawiam na
asortyment wysokiej jakości, z tradycją i historią, a marka Polan taka
właśnie jest – mówi Maciej Janku, właściciel placówki
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

na KHNO Polan. Ewentualny brak
niektórych odmian w ofercie firmy
uzupełniamy konkurencyjnymi markami. Mamy zgodę KHNO Polan na
sprzedaż poza strefą ‘shop in shop’
10% nasion marek konkurencyjnych.
Dlaczego zdecydował się Pan na
markę KHNO Polan?

Przede wszystkim dlatego, że jest
to polska marka, a klienci zwracają
na to coraz większą uwagę. To firma
z tradycją. Ten wybór jest zgodny z naszą filozofią proponowania klientom
produktów, które nie są obecne we
wszystkich kanałach sprzedaży. Centrum ogrodnicze musi się odróżniać,
a można to zrobić tylko komponując
dobrą ofertę. Stawiamy na asortyment
wysokiej jakości, z tradycją i historią,
a marka Polan taka właśnie jest. Ponadto ma bardzo ciekawe serie, m.in.
nasiona kwiatów jadalnych czy tegoroczną nowość – antyoksydanty.
Jaki wpływ na podejmowane
Maciej Janku, właściciel Centrum Ogrodniczego Zawady w Poznaniu

Jak długo strefa ‘shop in shop’
firmy KHNO Polan znajduje się
w centrum i jak wpłynęła na
wyniki sprzedaży?

Strefa ‘shop in shop’ firmy Polan
jest u nas 2 lata, ale tak naprawdę
w tym roku będę mógł zrobić pierwsze
dokładne podsumowanie wyników
sprzedaży. Przez ostatni rok skupiliśmy się na wyprzedaży nasion innych marek, które do tej pory były
u nas obecne. Teraz stawiamy tylko

Klient widząc tak szeroką ofertę, impulsowo wrzuca więcej nasion
do koszyka. Strefa nie uwalnia sprzedawcy od konieczności
udzielenia porad klientowi, który tego wymaga, ale tzw. konsument
samoobsługowy dużo łatwiej podejmuje decyzję o zakupach

przez klienta decyzje ma strefa
‘shop in shop’?

Tego typu ekspozycja przykuwa
wzrok klienta. Na podstawie naszych
obserwacji możemy stwierdzić, że
wpływa ona na wielkość koszyka zakupowego. Klient widząc tak szeroką
ofertę, impulsowo wrzuca więcej nasion do koszyka. Strefa nie uwalnia
sprzedawcy od konieczności udzielenia
porad klientowi, który tego wymaga,
ale tzw. konsument samoobsługowy dużo łatwiej podejmuje decyzję
o zakupach. Dodatkowo w ofercie
KHNO Polan opakowania nasion
są tej samej wielkości, co ma duże
estetyczne znaczenie. Strefa ‘shop
in shop’ jest bardzo dopracowana
i dobrze doświetlona, dzięki czemu

MERCHANDISING
PULS BRANŻY

klient wszystko dobrze widzi, może
przeczytać z opakowań informacje,
które go interesują.

nasiona na kiełki, karłowe odmiany
warzyw, które można uprawiać na balkonach, a z kwiatów króluje maciejka.

Jak od strony technicznej wy-

Strefa ‘shop in shop’ firmy KHNO

glądała implementacja strefy

Polan wyróżnia się na rynku także

‘shop in shop’ w sklepie oraz jej

dlatego , że od góry zawieszone

zatowarowanie?

są specjalne plakaty prezentują-

Wstawienie strefy ‘shop in shop’
było bardzo sprawnie zorganizowane. W ciągu jednego dnia mieliśmy
gotową przestrzeń. Jednocześnie
podejście firmy do współpracy jest
niezwykle elastyczne. Polan rekomendował wybór określonej oferty, ale można ją było dostosować do
własnych potrzeb. Wybraliśmy zatem
te nasiona, które cieszą się u nas największą popularnością. Z uwagi na to,
że nasi nabywcy to w przeważającej
części tzw. klienci miejscy, największą popularnością cieszą
się u nas

ce poszczególne odmiany warzyw
i kwiatów. Jakie to ma znaczenie
dla kupujących?

Plakaty są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzięki nim zwracamy uwagę klientów na konkretne
nasiona. Są one łatwe w montażu,
możemy je wymieniać i tym samym
promować te odmiany, które są nowościami lub wyróżniają się z oferty. To bardzo dobre rozwiązanie. 

Strefa ‘shop in shop’ firmy KHNO Polan

Od góry zawieszone są specjalne plakaty prezentujące
poszczególne odmiany warzyw i kwiatów
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Jak zyskać
klientów?

O przygotowaniach do nowego sezonu oraz o pomyśle na niezwykle
atrakcyjną ekspozycję linii kapersów owocowo-warzywnych
opowiada Adrian Kuczmaszewski, kierownik działu handlowego
Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

na taki, który będzie bardziej przyciągał uwagę klienta. Postawiliśmy
więc na kapersy w dedykowanym
kartonowym displayu.
Jak została dobrana oferta?

Kluczem doboru asortymentu było
założenie, że wszystko, co znajdzie się
na ekspozytorze, jest jadalne i da się
wyhodować samodzielnie w przydomowym ogródku, na balkonie, tarasie
itd. Chcieliśmy, aby produkty wraz
z displayem, wpisywały się w trend
grow your own. Idea własnej hodowli
jest dziś bardzo powszechna i modna. Naturalność to jej najważniejsza
cecha, do której nawiązują zdjęcia
na opakowaniach oraz display. Dominuje szary papier, a lakierowanie
jest wybiórcze.
Co ją wyróżnia na rynku?

W ofercie firmy Wiśniewski Jacek

Myślę, że wyróżnia ją jakość oraz
sposób podania. Kiedy myślimy o cebulach i kłączach kwiatowych, owocowych czy warzywnych, to mamy
przed oczami głównie kartony uchylne oraz zestawy wieloodmianowe.
Kapersy raczej są produktem ekskluzywnym. Za tym idzie jednak wyższa
cena. Dokładamy do tego kartonowy display, który zachęca do zakupu
i przykuwa uwagę. Na odwrocie opakowania klient znajdzie informację
o danej roślinie oraz przepis co może
z niej przyrządzić. Dżem, kompot, ciasto…. sam decyduje, na co ma ochotę.

Junior na sezon 2018 znalazł się
ekspozytor z nową linią kapersów
owocowo-warzywnych, który wygląda bardzo efektownie i promuje modę na grow your own.
Skąd pomysł, żeby wprowadzić
ten stojak do oferty?

Praktycznie nie ma takich ekspozytorów w branży ogrodniczej,
a dokładniej w kategorii cebul, kłączy i sadzonek. Chcemy pokazać, że
ta część zielonego biznesu jest również warta uwagi. Przekaz graficzny
na stojaku jest prosty i czytelny. Jest
to też wyjście w kierunku potrzeb
klienta. Myślę, że szczególnie tego
młodego, który doceni jakość produktu, estetykę opakowania oraz
podane informacje.
Jak dokładnie będzie wyglądała
oferta cebul, które będą prezentowane na ekspozytorze?

Oferta owocowo-warzywna jest
kontynuacją naszych dotychczasowych produktów. Od dłuższego

Skąd pomysł na zaproponowanie
na odwrocie przepisów?

czasu cieszyły się one sporym zainteresowaniem wśród klientów.
Dotychczas część tego asortymentu
była dostępna w kartonach uchylnych, w zestawach z serii „Warzywa i Owoce jadalne” czy też w luzie.
Mając na uwadze rozwój oraz obserwując rynek postanowiliśmy zmienić sposób podania tych produktów

Przepisy są takim dodatkiem,
który ma zachęcić i pokazać, że fajnie jest zrobić coś samemu. Głównie
chodzi o to, żeby przekazać garść
cennych informacji. Myślę, że po
części mogą również aktywizować
potencjalnego odbiorcę do jego
zakupu. Sam hoduje, sam gotuje.
Odrobina satysfakcji na koniec…

MERCHANDISING
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Chcieliśmy, aby produkty wraz z displayem,
wpisywały się w trend grow your own. Idea
własnej hodowli jest dziś bardzo powszechna
i modna. Naturalność to jej najważniejsza
cecha, do której nawiązują zdjęcia na
opakowaniach oraz display. Dominuje szary
papier, a lakierowanie jest wybiórcze
Kiedy oferta będzie dostępna
na rynku?

W tej chwili jesteśmy na etapie
spotkań z partnerami biznesowymi,
którym prezentujemy naszą propozycję, spotykając się z pozytywnymi
opiniami. Pierwsze dostawy planujemy ok. połowy lutego.
Jak Pan podsumowuje miniony
sezon i jakie są zapatrywania na
tegoroczny?

Nie będę pewnie oryginalny i powtórzę formułę koleżanek i kolegów z innych firm, że rok 2017 dla
całej branży nie był rewelacyjny
ze względu na warunki atmosferyczne. Cała branża jest od nich
uzależniona, w mniejszym bądź
większym stopniu. Jednak sprzedaż cebul i kłączy kwiatowych jest
raczej unormowana i kształtuje
się mniej więcej na takim samym
poziomie. Co do nowego sezonu,
podchodzimy do niego z dużym

optymizmem i liczymy, że będzie
dla nas wszystkich po prostu satysfakcjonujący. Robimy wszystko, co
w naszej mocy, żeby tak było.
Jakie Pana zdaniem działania
marketingowe są najbardziej
skuteczne w punkcie sprzedaży?

Wydaje mi się, że te, które informują klienta o zaletach takiego, a nie
innego produktu. Udzielają pewnych
wskazówek, dlaczego powinno się
go kupić, jak z niego korzystać itd.
Edukacja jest bardzo istotna. Dobrym przykładem jest termin sadzenia cebul tulipana czy hiacynta
jesienią. Sadzimy jesienią, kwitnie
wiosną. Wydaje się to oczywiste i jasne. Niestety nie dla wszystkich. Jest
ogromna rzesza ludzi, która tego nie
wie i szuka cebul w sklepach w lutym
czy w marcu. Wychodząc naprzeciw
takim oczekiwaniom, stworzyliśmy
plakaty, które informują klientów,
kiedy powinni je wysadzać. 
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E-commerce –
być albo nie być
Jednym z prelegentów I Kongresu Dystrybucji i Handlu był
Wojciech Buczak, business development director, członek zarządu
firmy Link2Win. Czy jego diagnozy dotyczące kierunku rozwoju
rynku będą aktualne także w 2018 r.?
TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

J

edną z najciekawszych prezentacji w ramach I Kongresu Dystrybucji i Handlu było wystąpienie Wojciecha
Buczaka, który na bazie swoich
doświadczeń głównie w branży
FMCG przedstawił najważniejsze
zmiany na rynku i konkretne przykłady zwiększenia sprzedaży online. Jego diagnozy dotyczące rynku spożywczego z powodzeniem
można wykorzystać także w branży ogrodniczej. Jak mówił Buczak,
wartość rynku spożywczego w Polsce ocenia się na 260 mld zł. W naszym kraju funkcjonuje 13 międzynarodowych operatorów detalicznych i wielu lokalnych graczy,
a liczba 123 tys. sklepów sprawia,
że mamy jeden z najbardziej rozdrobnionych rynków w Europie.
Duże znaczenie sklepów tradycyjnych w naszym kraju przekłada
się na obecność formatów wielkopowierzchniowych. Udziały w rynku
placówek o powierzchni powyżej
2,5 tys. m2 stanowią ok. 15%. Dla
porównania, wskaźnik ten we Francji
wynosi aż 54%. Polski rynek pozostaje więc jednym z najmniej skoncentrowanych w kanałach wielkoformatowych w Europie.
Liczba małych sklepów systematycznie jednak spada. Jeszcze

w 2007 r. było ich 155 tys., a według prognoz liczba ta ma w 2025 r.
spaść do 115 tys.
Rośnie za to znaczenie dyskontów. Ich udział w rynku szacowany
jest na 24% – to 3-krotny wzrost
w porównaniu z 2010 r. W innych
europejskich krajach wskaźnik ten
jest znacznie wyższy, np. w Niemczech wynosi 44%, ale też niższy
– np. we Francji to 14%, a w Belgii
19%. Spośród innych tendencji
na rynku trzeba odnotować także
szybki wzrost kanałów online oraz
liczne procesy konsolidacyjne i multiformatowość wielu sieci sklepów.

Buczak zwrócił uwagę m.in.: na
wzrost wrażliwości cenowej, coraz
większy udział sprzedaży promocyjnej, wzrost znaczenia dyskontów
poprzez repozycjonowanie oraz
wzrost znaczenia e-commerce i mediów społecznościowych.

WYGRYWAĆ
Z WYGRYWAJĄCYMI
Zdaniem Buczaka wzrost kanałów online wymaga szybkiej reakcji,
aby przyłączyć się do tego odjeżdżającego peletonu, którego potencjał

KONSUMENCI „NA TAK”
Wojciech Buczak przedstawił
również najważniejsze wskaźniki
makroekonomiczne i trendy konsumenckie wpływające na handel.
Wśród czynników gospodarczych
widocznych w 2017 r. warto wymienić chociażby niskie bezrobocie,
stabilny wzrost PKB, wzrost średniej płacy oraz płacy minimalnej,
a także program 500+. Wskaźnik
optymizmu konsumentów w tym
roku w Polsce wyniósł aż 82 punkty.
Był to najlepszy wynik od 2010 r.,
wyższy także od średniej w krajach
UE (78 pkt). Wśród dominujących
trendów konsumenckich Wojciech
Wojciech Buczak na I Kongresie Dystrybucji i Handlu
przedstawił aktualne kierunki rozwoju rynku
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W prezentacji członka zarządu firmy Link2Win nie zabrakło
przykładów z branży FMCG

wzrostu jest ogromny. Wartość
rynku e-FMCG w 2005 r. szacowana była na 25 mln zł, w 2015 r.
osiągnęła poziom ok. 550 mln zł,
a w tym roku ma wynieść już
1,5 mld zł. Motorami wzrostu
e-commerce są m.in.: atrakcyjne
ceny, szybkość i wygoda, coraz
szersza oferta oraz rozwój technologii mobilnych. Zwiększenie
sprzedaży w kanałach online to
wieloetapowy proces zakładający
rozwój współpracy z „pure players” oraz „brick and mortars”,
czyli podmiotami prowadzącymi sprzedaż tylko online oraz
łączącymi sprzedaż w Internecie ze sprzedażą w sklepie/sklepach stacjonarnych. Następne
etapy uwzględniają stworzenie
własnej platformy e-commerce,
rozwój platform B2B oraz większy nacisk na e-mobile oraz social media.
Utrzymanie pozycji lidera
w istotnych dla kategorii kanałach, a także przyspieszenie rozwoju w najszybciej rosnących
kanałach wymaga jednak zdefiniowania roli i strategii dla e-commerce. Taka nowa strategia
często niesie ze sobą konieczność

wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej oraz procesach
wewnątrz firmy.
Wojciech Buczak przedstawił
także realizację takiej przykładowej strategii, odwołując się do
konkretnych produktów z kategorii „baby food”. Uwzględniała
ona m.in. zdefiniowanie optymalnych partnerów w ramach
każdego kanału dystrybucji oraz
stworzenie Stref marek na portalu Allegro. Co bardzo istotne,
działania te przyniosły konkretne rezultaty – nie tylko rozwój
sprzedaży w kanale e-commerce.
Pomimo sporego spadku liczby
urodzeń w latach 2009-2015,
który znacząco ograniczył możliwości rozwoju w kategorii „baby
food”, te działania pozwoliły
zwiększyć udziały producenta
w rynku, zmniejszyć dystans
do głównego konkurenta oraz
wzmocnić pozycję firmy.
W tym kontekście, zdaniem
Wojciecha Buczaka, nie powinniśmy pytać „czy” być w e-commerce,
ale „jak szybko” i „w jaki sposób”.
Odpowiedź na pytanie „jak szybko” wydaje się oczywista – jak
najszybciej. 
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z „Biznesem Ogrodniczym”
Już 23-25 marca w Ptak Warsaw Expo druga edycja targów Green Days. „Biznes
Ogrodniczy” jest patronem medialnym tego wydarzenia

T

argi Green Days Międzynarodowe Dni Zieleni 2018 biegną dwutorowo – B2B oraz B2C,
adresowane są zarówno do branży ogrodniczej
oraz architektów krajobrazu, jak również do
wszystkich miłośników ogrodnictwa, posiadaczy
domów i ogrodów. Spotykamy się w dniach 23-25 marca, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.
Pierwszy dzień targowy nastawiony jest na wydarzenia stricte branżowe dla profesjonalistów
oraz panele biznesowe. 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.
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. 

NOWE SPOTKANIE
ogrodnicze GARDEN EXPO
W G2A Arena w Jasionce w województwie podkarpackim w dniach 10-11 marca
odbędzie się pierwsza edycja nowych targów ogrodniczych – GARDEN EXPO

D

rugi weekend marca 2018 to termin, który
warto zarezerwować w kalendarzu. G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe organizuje wtedy pierwszą edycję targów ogrodniczych
Garden Expo. Pozwolą one uczestnikom poznać
trendy w ogrodnictwie, ale będą także doskonałą
okazją dla wystawców, którzy mogą zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu odbiorców –
właścicielom i pracownikom hurtowni, osobom
odpowiedzialnym za kształtowanie terenów zieleni miejskiej i osiedlowej, architektom krajobrazu, przedstawicielom firm wykonujących ogrody,

właścicielom gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich, a także miłośnikom i pasjonatom ogrodów.
Wystawcy będą mogli również pozyskiwać nowe kontakty handlowe poprzez udział
w spotkaniach ze zorganizowanymi grupami
zwiedzających. 
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Izabela Lampart
menedżer ds. rozwoju biznesu
tel. 508 216 520
e-mail: izabela.lampart@cwkoperator.pl
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MYPLANT & GARDEN –
International Green Expo
Już 21-23 lutego odbędzie się kolejna edycja włoskich targów Myplant&Garden.
Redakcja „Biznesu Ogrodniczego” otrzymała oficjalne zaproszenie na to
wyjątkowe wydarzenie

T

o jedyne targi, na których reprezentowane i promowane będą produkty ze
wszystkich kategorii branży ogrodniczej.
Targi Myplant&Garden co roku przyciągają
ponad 13 tys. odwiedzających. Zeszłoroczny sukces napawa optymizmem zarówno

organizatorów, jak i wystawców, których
w poprzedniej edycji było aż 567. Główne
cele Myplant&Garden 2018 to spotkania
i rozmowy o innowacjach w branży ogrodniczej, promowanie nowości produktowych
i usług, nawiązywanie nowych kontaktów
biznesowych oraz możliwość stymulowania
rozwoju gospodarczego w sektorze ogrodniczym. Dodatkowa hala o powierzchni
45 tys. m² ma być odpowiedzią na ogromne
zainteresowanie i dynamiczny rozwój edycji Myplant 2018. 

SUMIN ZAPRASZA
na Gardenię
Sumin zaprasza do odwiedzenia swojego
stoiska podczas targów Gardenia

N

a stoisku firmy będzie można zapoznać
się z nowościami produktowymi, zobaczyć ekspozycję, a także dowiedzieć się
o kierunkach rozwoju i działaniach spółki
na najbliższy sezon. Na stoisku przedstawiciele firmy Sumin udzielą porad dotyczących stosowania środków ochrony roślin –
pawilon 5, stoisko 105. 
REKLAMA 
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Wysoka jakość oparta na
40-letnim doświadczeniu
Firma TROPICAL nie zwalnia tempa i poszerza ofertę nawozów Bi Florin m.in.
o nawóz do datur oraz tegoroczny hit Bi Florin VIT – zupełnie nowe odżywki
w wygodnych aplikatorach

B

i Florin to stabilna marka
z długim, 40-letnim doświadczeniem, należąca do
rodziny marek znanego polskiego
producenta – TROPICAL. Bi Florin
ma w swojej ofercie szeroki wybór
nawozów do roślin ozdobnych
oraz produktów do pielęgnacji storczyków: rosy i podłoże,
który z roku na rok powiększa
się o kolejne nowości. Tylko w 2017 r. asortyment
Bi Florin poszerzył się
o świetnie przyjęte nawozy – Bi Florin Dom do
roślin domowych i Bi Florin Balkon do roślin balkonowych. Mimo że mamy
dopiero początek r. 2018,
marka wprowadziła już
kolejne nowości – w tym
Bi Florin Daturę, wydajny nawóz do datur, który
odpowiada wysokim wymaganiom tych pięknych
roślin.

BI FLORIN VIT
Tegoroczny hit – Bi Florin VIT to zupełnie nowe
odżywki w wygodnych aplikatorach, które dbają o piękno roślin, natychmiastowo je
odżywiając.
Odżywki VIT dostępne są
w dwóch rodzajach. Pierwszy
to Odżywka do storczyków,
której dopracowana formuła
gwarantuje piękne, kolorowe kwiaty i długie kwitnienie wszystkich gatunków storczyków. Tym samym aplikator
VIT staje się uzupełnieniem linii
Bi Florin do pielęgnacji storczyków wraz z podłożami i wyjątkowymi mgiełkami. W linii VIT
znajdziemy również Odżywkę do
roślin domowych, dzięki której
rośliny domowe zyskają intensywnie wybarwione liście, dobrą
kondycję systemu korzeniowego
i zdrowy wygląd.

Aplikatory Bi Florin VIT są niezwykle łatwe w użyciu,
dostarczają niezbędną porcję odżywki bez konieczności jej
wcześniejszego przygotowania i dozowania.
Bi Florin VIT to:
• duża pojemność 40 ml
• działanie do 4 tygodni
• idealny produkt do sprzedaży impulsowej
• aplikatory dostępne w podajnikach po 30 sztuk

LAUREAT ZŁOTEGO
MEDALU TARGÓW
GARDENIA 2018
TROPICAL może pochwalić się
sukcesami w branży ogrodniczej
nie tylko dzięki marce Bi Florin.
Pokarm dla ryb żyjących w ogrodowych oczkach wodnych –
KOI WHEAT GERM & GARLIC
PELLET SIZE M został tegorocznym laureatem
Złotego Medalu Targów GARDENIA
2018.
KOI WHEAT
GERM & GARLIC
PELLET to pokarm dla ryb karpiowatych, ze szczególnym uwzględnieniem cennych
odmian karpi koi, żyjących w ogrodowych oczkach wodnych. Pokarm
dostępny jest w puszce 1000 ml,
workach 15 i 7 kg oraz wiadrach 3,
5 i 10 l. Dodatkowo KOI WHEAT
GERM & GARLIC PELLET występuje w różnych rozmiarach granulatu: S, M oraz L. 

102

PULS BRANŻY

NASIONA GRAINES VOLTZ
w Polsce
PNOS wyłącznym dystrybutorem nasion Graines Voltz w Polsce
nasiennej Graines Voltz na terenie całej Polski.
Firma Graines Voltz pochodzi z Francji i tradycją sięga r. 1985, a w swojej ofercie przedstawia
profesjonalne nasiona kwiatów, warzyw i ziół.

P

NOS w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.,
wraz z rozpoczęciem 2018 r. stało się wyłącznym dystrybutorem renomowanej firmy

KONSTRUKCJA
w kształcie
cebuli
Firma Agro-Sur zaprojektowała
i wykonała innowacyjną konstrukcję
– tunel do uprawy sadzonek w formie
cebuli na zlecenie litewskiego
nadleśnictwa

Kontakt do Działu Sprzedaży PNOS:
bok@pnos.pl, tel. 665 606 966 

NARZĘDZIA OD STALCO
Firma Stalco w tym sezonie wprowadza linię narzędzi do pielęgnacji ogrodu oraz systemy
nawadniania

F

S

talco od prawie 20 lat z powodzeniem dostarcza olbrzymią gamę narzędzi i technik zamocowań do profesjonalnych i domowych zastosowań. W tym roku swoją uwagę
zwraca w stronę branży ogrodniczej, wprowadzając linię narzędzi do pielęgnacji ogrodu
oraz systemy nawadniania. - Proponujemy
narzędzia zarówno dla osób ceniących tradycyjne wzornictwo, jak również nowoczesne rozwiązania. Nasze narzędzia są lekkie
i ergonomiczne. W działaniach skupiamy się
przede wszystkim na budowaniu wieloletnich, trwałych relacji i szczerych partnerskich

więzi, będących od wielu lat gwarantem udanej współpracy i miarowego rozwoju naszego
przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy
– mówi Marek Zając, prezes firmy Stalco. 

irma Agro-Sur poszerzyła portfolio
swoich realizacji o tunel foliowy o szerokości 25 m w kształcie cebuli – to innowacyjna
konstrukcja wykonana na bazie spawanych
kratownic stalowych. Konstrukcję obiektu
w pełni zabezpieczono przed szkodliwymi
warunkami korozyjnymi. – Ten nowatorski obiekt, w pełni zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 1090, potwierdzony
znakiem jakości CE, wybudowany został do
uprawy sadzonek na zlecenie litewskiego
nadleśnictwa. System podwójnego wietrzenia górnego oraz podwójna pompowana folia pozwalają na zapewnienie optymalnych
warunków klimatycznych do uprawy roślin.
Konstrukcja została od podstaw zaprojektowana i wykonana w naszej firmie. Obiekt
z uwagi na swoją przestrzeń wewnętrzną
ma ogromne możliwości logistyczne i produkcyjne – opowiada Artur Caban, dyrektor techniczny Agro-Sur. 

NOWA FORMUŁA TARGOWA
DLA BRANŻY OGRODNICZEJ
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kontakt:

PATRONAT HONOROWY

PATRONATY MEDIALNE

Ogrod
´ piękny
moj

´

DYREKTOR TARGÓW
Joanna Kotwicz-Gilewska
+48 690 183 460
j.kotwicz-gilewska@warsawexpo.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY
a.nowak@warsawexpo.eu
+48 513 902 978
a.nowak@warsawexpo.eu

ForumKwiatowe.pl
portal polskich florystów

GŁÓWNY BRANŻOWY
PATRONAT MEDIALNY

PATRONATY BRANŻOWE

Federacja
Arborystów
Polskich
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Wiosna w Ogrodzie
Przed nami kolejna XV już edycja wspaniałej wystawy Wiosna w Ogrodzie,
w której weźmie udział aż 300 wystawców. Event odwiedza ok. 27 tys.
klientów. To niezwykle efektywny kiermasz ogrodniczy w Polsce. Spotkanie
odbywa się pod patronatem medialnym „Biznesu Ogrodniczego”

W

iosna w Ogrodzie odbędzie się w dniach 12-14
maja; w piątek 12 maja
w godz. od 14 do 18, zaś w sobotę
13 maja i niedzielę 14 maja w godz.
od 10 do 18, na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk
w Gdańsku przy ul. Wodnika 50.

Na odwiedzających czeka bardzo
szeroka, kompleksowa oferta wystawców: producentów roślin rabatowych, drzew ozdobnych, owocowych, krzewów, mebli ogrodowych,
środków ochrony roślin itp.
Ponadto w trakcie imprezy przewidziano liczne konkursy zarówno
dla wystawców, jak i klientów. Tradycyjnie komisja konkursowa wyłoni
laureata spośród wystawców w 5 kategoriach: za najpiękniejsze stoisko
wystawy, najpiękniejszy kwiat, najciekawszy produkt do ogrodu, najpiękniejszy krzew i najpiękniejsze
drzewko. – Naszą imprezę odwiedza
co roku ponad 27 tys. klientów. Taki
wynik frekwencji wskazuje na ciągle

rosnący popyt w branży ogrodniczej, określa również jaką skuteczną odpowiedzią na ten wzrost jest
organizowana przez nas wystawa
połączona z kiermaszem. Naszymi
dodatkowymi atutami są lokalizacja
i miejsce imprezy. Infrastruktura oraz
centralne położenie Rënku względem
aglomeracji trójmiejskiej i autostrady
umożliwiają dogodny dojazd i łatwe
przyjęcie tak dużej liczby klientów –
mówi Hanna Czapiewska, kierownik
Działu Marketingu i Nieruchomości
Rënk, organizatorka wystawy. Wiosna w Ogrodzie przeznaczona jest
dla wszystkich miłośników roślin
i ogrodnictwa, właścicieli dużych
ogrodów, jak również dla amatorów ozdabiania balkonów i okiennych parapetów. Kierowana jest do
osób, które lubią i chcą otaczać się
pięknym światem roślin. Wystawcy z wielką chęcią udzielą miłośnikom zieleni wielu profesjonalnych
porad i wskazówek, jak aranżować
zieleń w ogrodach, na balkonach
oraz jakie rośliny i gdzie posadzić,
jakie trendy obowiązują obecnie
w ogrodnictwie. 

Mistrzowska drużyna…
teraz jeszcze silniejsza!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

G 53 TK Allroad4

PW 125 C

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

BC 550 Master

BV 900

NOWOŚĆ!
MH 198 RK

GS 650

106/24 KH

Zapraszamy do współpracy
Victus-Emak Sp. z o.o.

ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

tel. 61 823 83 69

www.victus.pl

www.oleomac.pl
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Strzał w dziesiątkę
Efektywne i niezwykle udane – tak wystawcy oceniają targi
zatowarowaniowe zorganizowane przez hurtownię Rol-Pest, które odbyły
się 12-13 stycznia w Łysomicach w hotelu Rubbens&Monet
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Od lewej: Joanna Aszyk, organizatorka targów Rol-Pest, Maciej Żurawski, kierownik hurtowni i Agnieszka
Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”

W

tym roku organizatorzy wprowadzili specjalną obiegówkę dla
detalistów. Musieli oni zebrać
od każdego wystawcy naklejkę
z nazwą firmy, dzięki czemu byli zobligowani do porozmawiania
z każdym z producentów, biorącym udział w targach. Przez takie rozwiązanie wystawcy mieli
możliwość przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi klientami, nie
tylko z tymi, których dobrze znają, ale też z tymi, z którymi nie
handlują.
– Targi oceniam bardzo pozytywnie. Obiegówka specjalnie

przygotowana dla detalistów była
doskonałym rozwiązaniem. Spowodowała, że targi były bardzo
efektywne – podsumowuje Sławomir Linkowski, doradca handlowy
w firmie Lamela.
Targi były doskonałą okazją do
poznania oczekiwań klientów, przybliżenia oferty producentów oraz
podtrzymania relacji biznesowych.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z przebiegu i organizacji imprezy. Frekwencja była imponująca.
Spotkanie zaowocowało wieloma
konkretnymi rozmowami i licznymi zamówieniami. Hurtownia Rol-Pest doskonale spełniła
rolę łącznika pomiędzy detalistą
a producentem – ocenia Tomasz
Kułaga, przedstawiciel ds. handlu
Plantpol Zaborze.
Zwieńczeniem oficjalnej części
imprezy było wręczenie nagród
rozlosowanych wśród klientów,
którzy w czasie jej trwania złożyli
największe zamówienia. 

Od lewej: Grzegorz Grudowski, dyrektor sprzedaży Ampol-Merol Karol Smoleński,
Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznesu Ogrodniczego” i Anna Smoleńska,
dyrektor zarządzająca Ampol-Merol Karol Smoleński
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Tomasz Jakubowski i Damian Dragan, przedstawiciele handlowi firmy Agrecol i Tadeusz
Dragan, członek zarządu z klientami

Od lewej: Joanna Jędrusik, starsza specjalistka w Dziale Handlu KHNO
Polan i Monika Sasal, dyrektor handlowa
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Od lewej: Marcin Wiśniewski, przedstawiciel
handlowy Bros i Sebastian Berłowski, kierownik

Od lewej: Piotr Fryza, przedstawiciel handlowy ds. AGRO Ciech
Sarzyna, Marek Bierwieczonek, przedstawiciel handlowy marki
Ziemowit i Jakub Bałazy, kierownik sprzedaży ds. klientów korporacyjnych Ciech Sarzyna

Aleksandra Sobolewska, specjalista
ds. marketingu Form-Plastic i Piotr
Rutkowski, reprezentant handlowy

Regina Żłobicka, specjalista ds. obsługi klienta
Lamela i Sławomir Linkowski, doradca handlowy

Adam Straszewicz, przedstawiciel handlowy SBM Life Science

Od lewej: Kamila Medeńska-Koziel
i Aleksandra Skrzypczak, przedstawicielki
handlowe firmy Rolimpex

Od lewej: Witold Czuksanow, dziennikarz, prowadzący
akcję RWO i Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży
krajowej Lasland

Tomasz Kułaga i Alicja Kucharczyk, przedstawiciele
handlowi Plantpol
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BIOPON NATURAL –
wsparcie sprzedaży
O tym, że prawidłowa ekspozycja produktów w sklepie jest ważna, wie każdy jego
właściciel. Podobnie istotne są zasady traktujące o zachowaniach klientów i sposobach
wpływania na ich decyzje, które nie są już dla nikogo tajemnicą. Nie ma w tym nic
dziwnego, mając na uwadze fakt, że wzrost poziomu sprzedaży towaru, który jest
dobrze wyeksponowany może sięgać nawet 30%!

W

arto zwrócić szczególną uwagę na atrakcyjne zaprezentowanie w sklepie produktów, które przynoszą największy zysk lub
są objęte promocjami. Ważną grupą pod tym
względem są również nowości, które mają szansę zaciekawić i zainteresować klienta. Zasadę
tę skrupulatnie realizuje firma Bros, oferując

drewniane regały przeznaczone do ekspozycji
najnowszej linii biohumusów oraz pałeczek nawozowych z biohumusem marki Biopon. Ekspozytor charakteryzuje się surową, minimalistyczną formą, dzięki czemu jest doskonałym
uzupełnieniem linii naturalnych produktów.
Dzięki stonowanej formie i kolorystyce silnie

KUBOTA WPROWADZA DO OFERTY
kosiarkę benzynową
Oferta kosiarek japońskiego producenta poszerzyła się o kosiarkę
benzynową Z122R, która sprawdzi się nie tylko w profesjonalnych
zastosowaniach. Od wiosny tego roku model jest dostępny w sprzedaży

J

est to pierwsza kosiarka japońskiego producenta wyposażona w silnik benzynowy.
W modelu Z122R zamontowano spalinowy
napęd Kawasaki FR651V. – Wprowadzając
na rynek kosiarkę spalinową zaufaliśmy
japońskiemu specjaliście od silników benzynowych. Napęd zamontowany w kosiarce

Kubota Z122R jest produktem
bardzo dobrej jakości, jest
praktycznie bezawaryjny
– mówi Waldemar Zaremba, szef Działu Sprzedaży
Maszyn Komunalnych firmy Kubota. Kosiarka Kubota

DZIKOŚĆ SERCA TORAFU
Firma Toraf na nowy sezon proponuje matę nasienną w kształcie serca. To wspaniały
pomysł na prezent z okazji walentynek czy na Dzień Matki

F

irma Toraf na nowy sezon przygotowała ciekawy pomysł, aby zainteresować
klientów w sklepach ogrodniczych nasionami kwiatów. Mata nasienna w kształcie
serca o średnicy 45 cm z mieszankami niewysokich kwiatów jednorocznych będzie

doskonałym pomysłem na prezent na dzień
zakochanych, wesele lub po prostu dla osoby,
którą darzy się uczuciem. W ofercie m.in.:
cynie, nachyłki, onętki, chabry, nagietki,
ubiorki i powoje, które kwitną od późnej
wiosny do pierwszych przymrozków. 

wyróżnia się na tle barwnych i jaskrawych ekspozycji tradycyjnych
nawozów. Regał koresponduje z etykietami
biohumusów, które zostały wykonane z szarego papieru. Ponadto jest
trwały, solidny i ładnie się
prezentuje. Wymiary regału umożliwiają staranną ekspozycję produktów.
Warunki jego otrzymania
uzależnione są od wartości
zamówienia – o szczegóły
najlepiej zapytać przedstawiciela handlowego. 

Z122R należy do serii Zero Turn o zerowym
promieniu skrętu. Zapewnia to bardzo wysoką manewrowość maszyny oraz możliwość pracy w niewielkich przestrzeniach.
Szerokość koszenia nowego modelu wynosi
107 cm, maszyna wyposażona jest w boczny
wyrzut trawy, możliwe jest również zamontowanie mulczera. Wraz z premierą nowego
modelu kosiarki, Kubota uruchomiła również ofertę finansowania dostępną dla klientów indywidualnych
– cena kosiarki Kubota
Z122R wynosi 18 745 zł
netto, płatność tę
można rozłożyć na
10 rat 0%. 

110

PULS BRANŻY

Doskonała frekwencja
Rekordy zamówień i wysoka frekwencja – to opinia wystawców na
temat XVI edycji targów HORTICO, które odbyły się w Rzeszowie.
Przedstawiciele ,,Biznesu Ogrodniczego” uczestniczyli w wydarzeniu

Od lewej: Paweł Kolasa, prezes Hortico, Karolina Kałdońska, dyrektor zarządzająca
„Biznesu Ogrodniczego” i Andrzej Samul, właściciel firmy Roltico wraz z hostessami

S

potkanie miało miejsce
w dniach 13-14 stycznia
w hotelu Rzeszów. Klienci HORTICO mogli w jednym
miejscu zapoznać się z ofertą
producentów współpracujących

Tadeusz Dragan, wiceprezes zarządu firmy
Agrecol z klientką

z hurtownią. – Targi uważam ze
niezwykle udane. Doskonała frekwencja i ogromne zainteresowanie naszą ofertą spowodowały, że
podwoiliśmy zamówienia w porównaniu do poprzedniego roku

Od lewej: Karolina Kałdońska, Sobiesław
Pieprzowski, dyrektor regionalny Ampol-Merol
Karol Smoleński i Anna Smoleńska, dyrektor
zarządzająca

– mówi Mariusz Bochra, przedstawiciel handlowy firmy RAMP.
Spotkanie było okazją do wielu
rozmów biznesowych oraz podsumowania minionego sezonu.
Wystawcy zaprezentowali swoje nowości i przybliżyli warunki
handlowe. – Wiele lat pracujemy
z HORTICO, ale po raz pierwszy
wystawialiśmy się na targach
i uważam, że była to doskonała
decyzja. Spotkanie oceniam jako
bardzo udane. Podczas targów
promowałam BIO nawóz do sadzenia roślin w efektownym kubeczku z papieru ekologicznego,
który w tym sezonie wprowadzamy do oferty. Cieszy fakt, że odwiedziło nas bardzo dużo nowych
klientów i zebrałam konkretne
zamówienia – mówi Agnieszka
Doktór, przedstawicielka handlowa firmy CDN. Podobną opinię
wyraża Dariusz Bartnik, przedstawiciel regionalny firmy Spójnia: – Jak co roku targi HORTICO
oceniam bardzo dobrze, uważam,
że biznesowo to niezwykle udane spotkanie. Organizacja jest
na najwyższym poziomie, a frekwencja bardzo dobra – mówi. 

Alicja Nowotorska, kierownik Hurtowni
Nasion PlantiCo i Sławomir Sermak,
przedstawiciel handlowy
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Adrian Kuczmaszewski, kierownik działu
handlowego Wiśniewski Jacek Junior i Beata
Abramowska, specjalistka ds. obsługi klienta

Przedstawiciele firmy Agrimpex

Od lewej: Jarosław Olewicz, Karolina Kałdońska, wydawcy „Biznesu
Ogrodniczego”, Jarosław Mokrzecki, dyrektor operacyjny ds. sprzedaży
i marketingu oraz Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży krajowej Lasland

Reprezentacja firmy Lamela wraz z Janiną Cur, właścicielką Hurtowni Szkółkarskiej J.Z.W. Cur

Od lewej: Andrzej Szykołowski, specjalista ds. handlu i logistyki w firmie
Fosfan i Wacław Mazur, przedstawiciel
handlowy

Dariusz Kacprzak, kierownik produktu, główny
specjalista ds. marketingu i handlu KHNO Polan
oraz Karolina Kałdońska

Małgorzata Lewicka i Rafał Sikorski,
przedstawiciele PNOS

Emilia Sławianowska, key account
w firmie SBM Life Science

Arkadiusz i Lidia Wiśniewscy, właściciele firmy Ark-Pol

Robert Damsz, właściciel firmy Glotox
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ZŁOTY MEDAL
dla PlantiCo

RZODKIEWKA ‘SALSA’ F1
ze złotem

Komisja Konkursowa Międzynarodowych Targów Poznańskich
POLAGRA PREMIERY 2018 przyznała Złoty Medal firmie
PlantiCo za odmianę buraka ćwikłowego 'BETAKO' F1

Produkt „Spójni” nagrodzony
Złotym Medalem MTP
POLAGRA-PREMIERY 2018

B

zodkiewka ‘Salsa’ F1 – odmiana polecana zarówno
do uprawy pod osłonami, jak
i w gruncie, w okresie wczesnowiosennym, późnoletnim i jesiennym. Zgrubienia kuliste o czerwonej, błyszczącej skórce, wyrównane. Miąższ soczysty, nie
wykazuje tendencji do parcenia
i pękania. Odmiana odznacza się
wysoką zdrowotnością. Polecana
dla producentów i działkowiczów. 

urak ćwikłowy ‘Betako’ mieszaniec F1 to doskonałej jakości odmiana własna PlantiCo,
szczególnie polecana dla profesjonalistów, do wielkotowarowych
upraw dla przemysłu oraz na świeży rynek. Zyskała duże uznanie
wśród producentów w Polsce i za
granicą. Wytwarza wysokiej jakości zgrubienia o ciemnoczerwonej
barwie miąższu bez zaznaczonych
pierścieni, z bardzo wysoką tolerancją na jarowizację. 

R

REKLAMA 

REKLAMA 

Bukszpan
hitem lutego
Według danych Groen Direct w lutym najlepiej
sprzedającą się rośliną był bukszpan
TEKST: JAKUB BORKOWSKI

S

pecjaliści z Groen Direct doradzają, by centra
ogrodnicze stawiały na
bardzo zróżnicowaną ofertę,
ale wybierały te rośliny, które
cieszą się szczególnym zainteresowaniem w danym okresie.
Top 10 najlepiej sprzedających się roślin w lutym i marcu
wg Groen Direct:
1. Bukszpan wieczniezielony
2. Fiołek
3. Hortensja
4. Hebe
5. Trzemielina
6. Śliwa
7. Różanecznik
8. Lawenda
9. Pierwiosnek
10. Bluszcz pospolity
Specjaliści z Groen Direct doradzają, że w centrach ogrodniczych muszą znajdować się
atrakcyjne wizualnie rośliny,
ale w danym momencie powinien być dostępny ograniczony wybór.
Pod względem wartości sprzedaży bukszpan w okresie od

lutego do marca znacznie przewyższał inne gatunki.
W ostatnich latach dwie nowe
choroby roślin powodowały problemy z utrzymaniem bukszpanu w ogrodach. Nieodwracalnie
wpłynęło to na wielkość sprzedaży
tego gatunku. Alternatywy, takie
jak Ilex crenata, są obecnie często
używane do produkcji żywopłotów. Fakt, że bukszpan ponownie
zajmuje najwyższe miejsce na liście, pokazuje, jak wyjątkowa jest
to roślina i jak silne jest do niej
przywiązanie klientów. Ta wieczniezielona roślina, którą można
łatwo przycinać, stanowi szkielet wielu projektów ogrodowych.

WIĘCEJ NIŻ
SEMPERVIRENS
Różnorodne odmiany, takie
jak ‘Elegans’, trafiają do Wielkiej
Brytanii i Włoch, a odmiany odporne na zimę, takie jak ‘Faulkner’ – do Skandynawii i Europy
Wschodniej. Ta ostatnia odmiana jest popularna we wszystkich krajach ze względu na jej
większą odporność na szkodniki i choroby. Centra ogrodnicze
powinny wybierać różnorodne
odmiany, aby spełnić życzenia
klientów. 
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Centrum Żulicki –
recepta na sukces
Jak zachwycić klienta i zachęcić go do zakupów? Powiew wiosny
czuć w Centrum Ogrodniczym Żulicki, w którym już od połowy stycznia
pojawiła się wspaniała oferta sezonowych kwiatów
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Od lewej: Jakub Żulicki i Jerzy Żulicki, właściciele Centrum Ogrodniczego w Kołobrzegu

S

posobów na sprzedaż jest wiele. Każde centrum ogrodnicze
ma swoją receptę na sukces.
Centrum Ogrodnicze Żulicki w Kołobrzegu wprost zachwyca wspaniałą

ekspozycją wiosennych roślin, które
już od połowy stycznia pojawiają
się w ofercie i kuszą klientów. Efekt
masy, ciekawy wybór i wspaniałe kompozycje pracują na finansowy sukces placówki. Centrum tonie
w żonkilach, hiacyntach, narcyzach,
krokusach. Ne brakuje bratków, stokrotek oraz goździków ogrodowych.

Efekt masy, ciekawy wybór
i wspaniałe kompozycje
pracują na finansowy
sukces placówki. Centrum
tonie w żonkilach,
hiacyntach, narcyzach,
krokusach
W Centrum Ogrodniczym Żulicki zachwyca wiosenna oferta kwiatów
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Efekt masy, ciekawy wybór i wspaniałe kompozycje pracują na finansowy sukces placówki
Co roku w połowie stycznia CO Żulicki stawia
na bogatą ofertę kwiatów wiosennych

– Co roku w połowie stycznia wprowadzamy ofertę kwiatów wiosennych, ponieważ chcemy być pierwsi
i wyprzedzić konkurencję. Klienci są
spragnieni wiosny i my ją im dajemy. Narcyzy, hiacynty czy żonkile

kupowane są na zasadzie impulsu.
Dodatkowo wyjątkowo ciepły styczeń zachęcał klientów do zakupu
wiosennych kwiatów. Przygotowujemy specjalne kompozycje z tymi
roślinami, które cieszą się ogromną

popularnością i są chętnie kupowane
w prezencie – opowiada Jerzy Żulicki, właściciel Centrum Ogrodniczego Żulicki. 
REKLAMA 
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Uroczyste otwarcie targów IPM Essen. Krajem partnerskim w tym roku była Dania

Niezwykle
pozytywny nastrój
Aż 1,5 tys. wystawców oraz 54 tys. zwiedzających – to bilans 36. edycji
Międzynarodowych Targów Ogrodniczych IPM Essen, największego w Europie
spotkania szkółkarskiego. Indywidualizacja oferty oraz stawianie na ciekawe
koncepty sprzedażowe – to przyszłość branży

I

PM ESSEN 2018 zakończyły
się wielkim sukcesem. 23-26
stycznia w Messe Essen ponad
1,5 tys. wystawców z 45 krajów pokazywało swoje produkty. Ciekawe
koncepcje sprzedaży były wyróżniającym elementem tego spotkania. Dyrektor generalny targów,
Oliver P. Kuhrt, pozytywnie ocenia tegoroczną edycję: – Jesteśmy
bardzo zadowoleni z przebiegu wystawy i mówię to zarówno w imieniu naszych wystawców, jak i gości.
Panował wyjątkowo pozytywny
nastrój. Aż 54 tys. gości odwiedziło
Essen. To najwyższy dotychczasowy wynik, potwierdzający, że IPM
ESSEN jest światowym numerem

jeden wśród targów ogrodniczych –
komentuje. Eva Kähler-Theuerkauf,
przewodnicząca Stowarzyszenia

Aż 54 tys. konsumentów przyjechało do Essen

Ogrodniczych Państw Nadreńskich Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodnicząca Specjalistycznej Rady Doradczej ds. IPM, była
również pod wrażeniem targów
i optymistycznie patrzy na przyszłość branży: – Jeśli rok ogrodniczy będzie równie pozytywny, jak
IPM ESSEN 2018, będziemy bardzo szczęśliwi. Sektor zmierza ku
nowemu wymiarowi: roślina nie
jest już rozumiana tylko jako pasja, ale raczej jako kluczowa część
nowoczesnego świata.

REKLAMA 

Wspaniałe ekspozycje roślin to znak rozpoznawczy IPM

KONCENTRACJA NA
KONCEPCJACH SPRZEDAŻY
Po raz pierwszy podczas IPM Essen odbyło
się Trend Show w hali 13, specjalna ekspozycja przygotowana przez stylistę i obserwatora trendów Romeo Sommersa. Pod hasłami
Family Garden, The New Gardener i Eat Your
Greens można było zaobserwować nowe trendy i pomysły POS dla centrów ogrodniczych.
Obecnie ważne jest nastawienie na indywidualizację oferty, która ma coraz większe znaczenie dla klientów. – Wzbudziliśmy entuzjazm
wśród wielu odwiedzających podczas Trend
Show i już otrzymaliśmy zapytania od wystawców, którzy chcą wziąć udział w imprezie
w przyszłym roku – mówi Romeo Sommers.
Ponadto na popularności zyskują rośliny łatwe
w utrzymaniu i uprawie, takie jak sukulenty,
które dają konsumentom wiele przyjemności.
Elementem zachęcającym nowe pokolenia ma
być systematyczne promowanie kombinacji zabawek i miniroślin, które mają na celu
wprowadzenie dzieci w tematy ogrodnicze.
– Trzy powody są dla nas ważne, jeśli chodzi
o wystawianie w IPM ESSEN. Tutaj możemy
obserwować rynki i trendy, prowadzić interesy i pokazywać naszą obecność. 9 firm
z Kostaryki wystawiło się razem w tym roku.
Zainteresowanie naszymi roślinami ozdobnymi było ogromne. Szczególnie cieszyliśmy
się, że udało nam się nawiązać kontakty na
nowych rynkach, takich jak Polska, Liban,
Egipt i inne kraje arabskie – mówi Alexander Román, dyrektor i komisarz ds. handlu
w Europie Północnej, Procomer. 
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Nowości roślinne IPM 2018
Już po raz 11. podczas tegorocznej
36. edycji targów IPM zostały
nagrodzone najlepsze rośliny,
nowości, które wyróżniają się na
rynku i pomogą zachwycić klienta
w centrum ogrodniczym

W kategorii Roślina balkonowa zwyciężyła
Szałwia Salvia x hybrida ‘Mysty’

Odmianę doceniono za niesamowicie intensywnie niebieskie, duże
kwiaty. Dzięki swojej naturalnej kompaktowości i jednolitości wzrostu,
jest równie odpowiednia do donic oraz do skrzynek balkonowych.

W kategorii Kwitnąca roślina domowa nagrodzono
Kalanchoe Interspecific Hybrid Queen® ElseFlowers 'Dean'

J

uż po raz 36. w niemieckim
mieście Essen odbyły się targi ogrodnicze uznawane za
jedne z najważniejszych wydarzeń
w sektorze roślin ozdobnych na
świecie. Najbardziej wyczekiwanym
punktem pogramu już od 11 lat jest
konkurs roślinnych nowości, który
został zainicjowany przez Centralne Stowarzyszenie Ogrodników
(ZVG). W tym roku aż 33 wystawców zgłosiło w sumie 62 innowacje
w 8 kategoriach. Rośliny zostały
nagrodzone w 6 z 8 kategorii. 

W tym roku aż
33 wystawców zgłosiło
w sumie 62 innowacje
w 8 kategoriach. Rośliny
zostały nagrodzone
w 6 z 8 kategorii

Wspaniałe dwukolorowe kwiaty.
Urocza, łatwa w pielęgnacji roślina,
która idealnie pasuje do retrostylu. Kwiaty są bardzo trwałe, kwitną
przez cały rok.

W kategorii Kwiaty cięte wygrała
Knuda Jepsena Kalanchoe Interspecific Hybrid Queen®
CutFlowers ‘Smiling Yellow Meadow’

Wspaniały żółty kolor. Niewysoka roślina ze stabilnymi łodygami
nadaje się nie tylko do tworzenia
spektakularnych bukietów. Długa
żywotność kwitnienia. Jest dostępna przez cały rok.

Specjalna biała odmiana, z bardzo dużymi kwiatami, dużą ilością kwiatów i długim okresem
kwitnienia, od końca marca
do czerwca. Ma kompaktowy wzrost.

W kategorii Byliny jury wyróżniło
‘Snow’ Bergenia cordifolia ‘Crystal’

Czyste, śnieżnobiałe kwiaty,
które nie zmieniają koloru nawet w końcowej fazie kwitnienia. Czerwone łodygi i zdrowe
liście wyróżniają tę odmianę.

W kategorii Krzewy nagrodzono
Ostrokrzew Ilex x meserveae 'Monnieves'

Naturalnie zwarta odmiana.
Bardzo atrakcyjne zielone liście
połyskujące w niebieskim odcieniu, który w zimie zmienia kolor
na czerwony. Odpowiedni do
małych ogrodów, na małe żywopłoty. Mrozoodporna i bardzo łatwa w uprawie.
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W kategorii Wiosenna roślina kwitnąca zwyciężyła
Pericallis x Hybride ‘Senetti’®
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Poznajmy się…
Agnieszka Nowicka, znana i lubiana przez
właścicieli sklepów i centrów ogrodniczych.
Z branżą związana od 11 lat, a od 6 pracuje
w firmie Kwazar. Jak ocenia rynek ogrodniczy
i jaka jest prywatnie?
ROZMAWIA: AGNIESZKA IDZIAK

Ile lat pracujesz w branży ogrodniczej i co w niej lubisz? Jakie
były Twoje początki?

Z branżą ogrodniczą jestem związana już od 11 lat, a ostatnie 6 lat
z firmą Kwazar. Początki mojej
pracy zbiegły się z przeprowadzką
z mieszkania w bloku do własnego
domu pod lasem. Wówczas zaczęłam uprawiać ogród i uświadomiłam sobie znaczenie ekologicznych
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PULS BRANŻY
SIĘ

rozwiązań oraz potrzeb, jakie mają
hobbyści. Od samego początku
moje praktyczne doświadczenia
przenikały się i uzupełniały z wiedzą pozyskiwaną w pracy w firmie
Kwazar. Dzięki temu potrafię lepiej
wczuć się w potrzeby klienta i go
zrozumieć oraz wybrać dla niego
produkt, który spełni jego oczekiwania i pomoże w rozwiązaniu
problemów.

Z branżą ogrodniczą jestem związana już od 11 lat,
a ostatnie 6 lat z firmą Kwazar. Początki mojej pracy zbiegły
się z przeprowadzką z mieszkania w bloku do własnego
domu pod lasem. Wówczas zaczęłam uprawiać ogród
i uświadomiłam sobie znaczenie ekologicznych rozwiązań
oraz potrzeb, jakie mają hobbyści

Jakie zmiany zauważyłaś w branży
ogrodniczej w czasie swojej pracy?

Co Cię najbardziej zaskakuje
w pracy?

W ubiegłym roku bardzo zaskoczyło mnie jedno z zamówień. Od
lat nie ma u nas zimy z prawdziwego zdarzenia, a mimo to jednemu
klientowi sprzedałam aż 9 tys. łopat. Nasza branża jest absolutnie
nieprzewidywalna i to w niej lubię
najbardziej.
Zdecydowanie cały czas zaskakują mnie klienci oraz nieustanny
rozwój branży ogrodniczej. To niesamowite, jak z roku na rok wzrasta świadomość, a nam jako producentowi coraz wyżej stawiana
jest poprzeczka. Dzięki temu stale się rozwijam, doskonalę swoje
umiejętności i poszerzam wiedzę.
W branży ogrodniczej oczywiście zaskakująca jest pogoda. Każdy sezon jest inny. Ubiegły rok dla
wielu sklepów był słabszy, strat nie
udało się odrobić, ale były też takie
miejsca na mapie Polski, gdzie pogoda sprzyjała handlowi.

Na przestrzeni ostatnich 11 lat
branża ogrodnicza bardzo się zmieniła. Począwszy od poszerzenia dostępnego asortymentu, jego różnorodności, przez podejście do prowadzenia biznesu. Zawodowo te lata to
dla mnie nie tylko pogłębienie wiedzy,
ale przede wszystkim zbudowanie
wspaniałych relacji.
Z klientami łączą mnie bardzo
przyjacielskie stosunki, które wbrew
pozorom nie przeszkadzają w sprawach zawodowych. Duże zaufanie,
jakie partnerzy biznesowi mają do
moich opinii i sugestii, powoduje,
że wzrasta moje poczucie odpowiedzialności, ponieważ traktuję klientów jak osoby z bliskiego otoczenia,
dla których chcę wybrać najbardziej
korzystne rozwiązanie.
Co jest ważne w Twojej codziennej pracy?

Profesjonalizm i fachowa obsługa. Klienci mają duże wymagania.
Pełnię rolę doradcy, który pomaga

Kwestionariusz:
Imię i nazwisko: Agnieszka Nowicka
Ulubione słowa: wolność, zdrowie
W wolnej chwili najchętniej… odpoczywam
Swoich klientów… szanuję
Praca jest dla mnie… źródłem rozwoju
Najbardziej lubię… spędzać czas z rodziną

wybrać najlepszą opcję zamówienia. Staram się uważnie słuchać
i doradzać. W sierpniu oraz we
wrześniu odwiedzam klientów,
mimo że wówczas nie zbieram zamówień. Sprawdzam natomiast,
jak konkretne centrum czy sklep
sobie radzi, czy czegoś potrzebuje.
Jestem konsultantem, który nie
tylko sprzedaje towar, ale przede
wszystkim dba o klienta.
Jaka jest Agnieszka Nowicka
prywatnie…

Prywatnie jestem osobą, która
niezwykle ceni czas spędzany z rodziną, z mężem i synem oraz z przyjaciółmi. Uwielbiam momenty, gdy
mogę odpocząć we własnym ogrodzie, delektując się winem i czytając książkę. Ale nie zajmuję się tylko
leniuchowaniem. Z mężem kochamy także aktywne spędzanie czasu – wycieczki motocyklowe oraz
rowerowe przejażdżki. 

121

122

PULS BRANŻY

„Biznes Ogrodniczy”
rośnie w sieci
Jako najbardziej rozpoznawalne biznesowe medium w branży
ogrodniczej kontynuujemy rozwój naszej wielopłaszczyznowej
komunikacji z Czytelnikami

O

bok cieszącego się dużą popularnością papierowego w ydania
magazynu „Biznes Ogrodniczy”,
dwa razy w tygodniu przedstawicielom branży udostępniamy
także unikatowy newsletter –
zawierający najważniejsze informacje o zmianach istotnych
dla zielonego biznesu, ekskluzywne wywiady i relacje z targów, a także najciekawsze nowości produktowe.
Zgodnie ze strategią Wydawnictwa rozwijamy również naszą
komunikację interaktywną – na
Facebooku i Instagramie.
Systematycznie wzrasta liczba polubień naszego profilu na
Facebooku – tylko w grudniu
ubiegłego roku kolejne 123 osoby dołączyły do użytkowników
śledzących naszą aktywność na
tym portalu społecznościowym.
Przy takim tempie wzrostu profil „Biznesu Ogrodniczego” na FB

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI

już niedługo przekroczy liczbę
5 tys. polubień. Biorąc pod uwagę, że grupą docelową naszych
działań są osoby z branży, a nie

Systematycznie wzrasta liczba polubień naszego profilu
na Facebooku – tylko w grudniu ubiegłego roku kolejne
123 osoby dołączyły do użytkowników śledzących
naszą aktywność na tym portalu społecznościowym

konsumenci – wynik ten jest zgodny ze strategią Wydawnictwa.
Co warte podkreślenia – osoby
śledzące nasze poczynania na FB
to użytkownicy aktywnie korzystający ze strony, którzy regularnie podejmują „działania” obejmujące kliknięcia i inne wygenerowane zdarzenia. W terminologii
Facebooka są to tzw. unikatowi
użytkownicy. Potwierdzeniem
tego faktu są także dane dotyczące liczby osób, które widziały
dowolną treść związaną ze stroną
„Biznesu Ogrodniczego” – tzw.
zasięgi. Wskaźnik ten w grudniu minionego roku dochodził
do 59 tys.
Zwiększa się również tzw.
„dzienny zasięg wirusowy” naszych działań na Facebooku –
czyli liczba osób, które zobaczyły naszą stronę lub jeden z zamieszczonych na niej postów za
pośrednictwem zdarzenia udostępnionego przez znajomego.
W najlepszych dniach grudnia
wskaźnik ten przekraczał 2,5 tys.
osób.
Wydawnictwo Media Experts
systematycznie rozwija swoją
działalność także w aspekcie
udostępnianych online filmów
wideo, a najlepszym dowodem
sukcesów na tym polu są twarde
dane – łączna liczba wyświetleń
niektórych filmów zamieszczanych na naszym profilu w ujęciu miesięcznym dochodzi do
6,5 tys. 

