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Przed nami nowy wspólny rok pełen wyzwań i projek-
tów i – jestem pewna – wielu ekscytujących wydarzeń. 
Zaczynamy… od podsumowań, raportem Pesymizm 
jest passé – często docierają do mnie głosy, że jeste-
śmy nadmiernie pozytywni. Ale nie możemy być inni, 
skoro taka jest branża ogrodnicza, co potwierdzają 
wyniki badań przeprowadzonych przez Kantar Millward 
Brown. Jak się okazuje przedstawiciele branży ogrod-
niczej nadzwyczaj pozytywnie oceniają biznes. I tak 
trzymać! Łamiemy regułę, że Polacy tylko narzekają. Po 
raz pierwszy specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy 
nowe badanie – Hity w ogrodnictwie. Nie jest to ran-
king sprzedaży, ale wskazuje na produkty i marki, które 
posiadają duży potencjał biznesowy z punktu widzenia 
reprezentantów placówek handlowych. Warto trzymać 
rękę na pulsie i monitorować trendy, aby dostatecznie 

szybko odpowiadać na zapotrzebowanie rynku.

W numerze raport z regionu – tym razem z Jarosławia, miasta, w którym 
branża ogrodnicza należy do mniejszych tradycyjnych sklepów, a właściciele 
często prowadzą placówki z sentymentu i przywiązania. Nie ma tam dużego 
centrum ogrodniczego z prawdziwego zdarzenia, ale czy to źle? Są za to 
ciekawi ludzie, z pasją opowiadający o swojej pracy i pomysłach na biznes. 

Wspólnie z Państwem i dla Państwa tworzymy „Biznes Ogrodniczy” – tytuł, 
który odzwierciedla branżowe trendy i podpowiada, jak z nich korzystać.

Życzę satysfakcji i sukcesów w 2017 roku!

Pesymizm jest passé
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Jarosław Józef Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

Przepowiednie mają zwykle taki urok, że wywo-
łują duże zainteresowanie, choć najczęściej się 
nie sprawdzają. Warto przypomnieć sobie te 
z przełomu wieków, które wywoływały sporą 
ekscytację ze względu na magię okrągłej daty 

– roku 2000. Globalnych prognoz podjął się wtedy amery-
kański wywiad, który przewidywał m.in., że – z powodu 
epidemii AIDS, głodu i biedy – populacja Afryki w ciągu 
najbliższych kilkunastu lat będzie się kurczyć. Tymcza-
sem pomiędzy 2000 a 2015 zwiększyła się z 800 mln do  
1,1 mld. Jak się okazuje, nawet CIA czasami się myli. 

Pamiętają Państwo ośmiornicę Paula, która przed 
Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2008 r. typo-
wała wyniki meczów? Paul miał do dyspozycji dwa po-
jemniki wypełnione małżami, na które naklejone były 
flagi państw rozgrywających mecze. Wytypował traf-
nie 12 z 14 wyników spotkań piłkarskich, więcej niż 
większość bukmacherów. I tak to jest z prognozami. 

Nie warto więc za bardzo się do nich przywiązywać, 
dlatego podam tylko te najważniejsze. Wzrost gospo-
darczy na świecie w 2017 r. wyniesie – według Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
– 3,2%. W strefie euro będzie to jedynie 1,4%, w USA 
2,1%, a w Chinach 6,2%. Natomiast według badania prze-
prowadzonego wśród inwestorów przez firmę Morgan 

Stanley największe potencjalne zagrożenia w 2017 r. 
to recesja w USA, rozpad Unii Europejskiej, spowolnie-
nie gospodarcze w Chinach, terroryzm oraz zagroże-
nie militarne ze strony Rosji. Kurs dolara, ważny dla 
wielu importerów, może w 2017 r. przekroczyć grani-
cę 5 zł, a przynamniej tak przewiduje część ekspertów. 

Dla analityków, ekonomistów i inwestorów prognozy 
są jak tlen, ale śledzenie trendów na rynku jest równie 
ważne co monitorowanie własnego rozwoju. Nowy Rok to 
dobra okazja, aby pozbyć się słabości i złych nawyków. Jak 
wytrwać w swoich postanowieniach dłużej niż do Trzech 
Króli? Jacek Santorski, psycholog biznesu, zaleca stoso-
wanie mikrokorekt, czyli drobnych zmian na drodze do 
wielkiego celu. Warto też podejrzeć, jak robią to inni, czyli 
jakie są założenia na Nowy Rok liderów biznesu. Wśród 
opisywanych na łamach „Forbesa” noworocznych posta-
nowień Marka Zuckerberga można było znaleźć m.in. 
takie cele, jak poznawanie każdego dnia kogoś nowego, 
jedzenie mięsa wyłącznie z tych zwierząt, które samemu 
się uśmierci czy naukę języka mandaryńskiego. Jednak 
mi znacznie bardziej podoba się noworoczne postanowie-
nie Mary T. Barra, dyrektor generalnej General Motors, 
pierwszej kobiety w historii firmy na tym stanowisku. Otóż 
założyła ona sobie, że w Nowym Roku każdą krytykę po-
traktuje jako prezent. Czego i Państwu życzę w 2017 r. 

Prognozy i postanowienia 
na 2017 r.





Biznes
OGRODNICZY

Podczas jednej z moich wizyt u klienta  8 lat temu zobaczyłem  „Biznes Ogrodniczy” 
i od razu pomyślałem, że wreszcie na polskim rynku pojawiło się czasopismo, 
którego mi brakowało. Deforche zaczęło współpracę z magazynem od 4 numeru 
i do tej pory jest to jedyne czasopismo, w którym jesteśmy obecni. Na łamach tego 
miesięcznika możemy informować naszych klientów o nowych realizacjach centrów, 
nie tylko na polskim rynku, ale i zagranicznym. „Biznes Ogrodniczy” w 100% spełnia 
nasze oczekiwania.

  Dzięki „Biznesowi Ogrodniczemu” na bieżąco otrzymuję informacje o tym, co 
dzieje się w branży, dowiaduję się o ciekawych eventach, targach i wydarzeniach 
w Polsce i za granicą. 

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma oraz Forum Branży Ogrodniczej, 
organizowane przez wydawcę magazynu już od 6 lat powodują, że coraz więcej 
osób jest zainteresowanych inwestowaniem w rozwój rynku. „Biznes Ogrodniczy” 
doskonale spełnia swoje zadanie, jednoczy branżę i mobilizuje do działania.

Życzę wszystkim Czytelnikom wspaniałego Nowego Roku, pełnego wyzwań i wielu 
sukcesów.

Henryk Kryszewski 
reprezentant Deforche Construct

Czytam …



Czytam …



10 WYWIAD NUMERU



11WYWIAD NUMERU

Moim największym sukcesem jest fakt, że robię to, co zawsze 
chciałem – pracuję w samym sercu międzynarodowego 
biznesu, w firmie o ponad 100-letniej tradycji, która cały czas 
się rozwija. Już od 2018 r. sprzęt naszych klientów będzie 
napędzany silnikiem elektrycznym – zapowiada Wojciech 
Jasiński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie Briggs & Stratton

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Napędzamy  
do działania

Nasze plany są już zdefiniowane, zmieniamy 
się wewnętrznie: od Producenta Silników 
Spalinowych do Dostawcy Mocy,  
Dostawcy Energii

Jakie są Twoje ulubione sposoby 
na spędzanie wolnego czasu?

Uwielbiam wolny czas! Wychodzę 
z założenia, że pracujemy, żeby żyć, 
a nie odwrotnie. Mam dużo szczę-
ścia – szefowie amerykańskich firm, 
z którymi związana jest moja karie-
ra zawodowa, mieli zawsze podob-
ne zdanie. 

Jestem urodzonym sportowcem, 
tylko aktywna forma spędzania wol-
nego czasu wchodzi w grę. Uwielbiam 
piłkę nożną, ale nie jestem tylko te-
lewizyjnym kibicem – od kilkunastu 
lat trenujemy wraz z moją drużyną 
dwa razy w tygodniu. Dodatkowo 
uwielbiam sporty wodne – żeglar-
stwo i motorowodniactwo – ale ko-
niecznie na morzu. Przez całe życie 
jestem związany z Ustką i powiem 
wprost: nie ma nic lepszego niż jazda 

– a właściwie walka o życie – na sku-
terze wodnym podczas jesiennych 
sztormów na Bałtyku. 

Z przyjaciółmi czasem umawiamy 
sie na żeglowanie po Zatoce Gdań-
skiej. Ruszamy w rejs przez całą 
Zatokę z Górek Zachodnich na Hel 
na... schabowego, bo ryb nie jadam. 
Moim rekordem jest rejs 17-metro-
wym żaglowcem z Ustki przez Mo-
rze Bałtyckie i Kanał Kiloński do 
Morza Północnego i do Holandii. 
Pamiętam jak nocą wpływaliśmy 
do portu w Amsterdamie, gdzie za-
skoczył nas pokaz sztucznych ogni. 
Okazało się, że wpływaliśmy do 
portu w dniu urodzin holenderskiej 
królowej Beatrix... 

Po takich wyczynach nie ma to 
jak chwila relaksu w saunie – ko-
niecznie z turlaniem się po śniegu. 
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Przyszłość wiążemy z dostarczaniem energii, która  
nie będzie wynikiem pracy silnika spalinowego.  
Już od 2018 r. sprzęt naszych klientów będzie napędzany 
silnikiem elektrycznym

Ostatnio kolega namówił mnie na 
grę w golfa. Spodobało mi się, więc 
chyba czekają mnie długie spacery 
po trawie na polu golfowym pod 
Słupskiem.

 
Czy jesteś osobą, która regular-
nie sprawdza maile i odbiera te-
lefon niezależnie od pory dnia, 
czy raczej oddzielasz pracę od 
życia prywatnego? 

Zdecydowanie oddzielam. Pa-
miętam, jak dużo czasu zajęło moim 
kolegom przekonanie mnie, żebym 
w smartfonie zainstalował służbo-
wą skrzynkę mailową. Zgodziłem 
się dopiero wtedy, kiedy wytłuma-
czyli mi, że mogę zmienić ustawie-
nia w telefonie i nie słyszeć sygnału 
przychodzących maili.

Z telefonem jest łatwiej, bo mamy 
swoje wewnętrzne, niepisane za-
sady, że nie dzwonimy do siebie po 

godzinie 18. Chyba, że mamy tele-
konferencję o godz. 14 czasu ame-
rykańskiego – wtedy łączymy się 
z centralą o godzinie 20, ale takie 
są uroki pracy dla międzynarodo-
wej korporacji.

 
Co uważasz za swój największy 
sukces w pracy zawodowej?

Moim największym sukcesem jest 
fakt, że robię to, co zawsze chciałem 
– czyli pracuję w międzynarodowym 
otoczeniu. Wyobraźmy sobie takie 
marzenia w czasach komuny. Jedyną 
szansą na ich spełnienie były studia 

na bardzo elitarnym wtedy kierunku 
– handel zagraniczny. Dostanie się 
tam było prawdziwą sztuką. Oprócz 
zdania egzaminów wstępnych trzeba 
było jeszcze mieć koneksje rodzinne 
i najlepiej tzw. punkty za pochodze-
nie. Ja nie mogłem na to liczyć, a al-
ternatywą dla studiów było pójście 
w kamasze, więc zbilansowałem swoje 
szanse i poszedłem na AWF w Gdań-
sku. Później były podyplomowe stu-
dia – handel zagraniczny i marketing. 
W czasie zmiany ustrojowej zaliczy-
łem przedmiot ekonomia polityczna 
socjalizmu – semestr przed upadkiem 

Od lewej: Pawel Chmielewski z  Agencji  PeMaPe z Warszawy, Marcin Gortat, Rafal Komorowski z Agencji PeMaPe i Wojciech Jasiński



WYWIAD NUMERU 13

Coraz większe znaczenie będą miały systemy 
hybrydowe i elektryczne.  Ekologia wydaje się  
bardzo ważna, ale w praktyce jest kosztowna

komuny i semestr po, w trakcie rodzą-
cego się w Polsce kapitalizmu. Z tym 
samym profesorem. Było wesoło...

A dzisiaj jestem w samym sercu 
międzynarodowego biznesu – bajka.

B&S w ciągu kilku ostatnich lat 
wprowadził rozwiązania, które 
nie są drobnym unowocześnie-
niem, ale wielką zmianą: System 
InStart® – pożegnanie z linką roz-
rusznika, silniki serii EXi niewyma-
gające wymiany oleju czy silniki 
Mow’n’Stow, które można prze-
chowywać w pozycji pionowej. 
Jakie są kolejne plany?

Nasze plany są już zdefiniowane, 
zmieniamy sie wewnętrznie: od Pro-
ducenta Silników Spalinowych do 
Dostawcy Mocy, Dostawcy Ener-
gii. To znacząca różnica – dzisiaj 
zasilamy naszych klientów silni-
kiem spalinowym Briggs & Stratton, 

produkowanym przez nas od ponad 
100 lat, a swoją przyszłość wiąże-
my z dostarczaniem energii, która 
nie będzie wynikiem pracy silnika 
spalinowego. Już od 2018 r. sprzęt 
naszych klientów będzie napędza-
ny silnikiem elektrycznym. 

 
Czy trudno pracuje się w firmie, 
która sprzedaje kluczową, ale 
jednak tylko jedną z części koń-
cowego produktu? 

Z biznesowego punktu widzenia 
producent komponentu – w tym 
wypadku Briggs & Stratton – ma 
przed sobą podwójne wyzwanie. Ja 
nazywam to ciągłą walką na dwóch 

frontach. Z jednej strony mamy 
klasyczny przykład modelu B2B: 
musimy przekonywać producen-
tów do zakupu naszych silników. 
Z drugiej strony – i w tym samym 
czasie – walczymy o konsumen-
tów, żeby kupowali i szukali sprzę-
tu napędzanego silnikami Briggs  
& Stratton. Ciągła walka na dwóch 
frontach jest wyczerpująca, ale – 
w przypadku sukcesu – przynosi 
też dużo satysfakcji.

Praca w firmie o ponad 100-letniej 
tradycji i globalnym zasięgu daje 
możliwość porównania kondycji 
biznesu ogrodniczego na całym 

Od lewej: Pawel Chmielewski z  Agencji  PeMaPe z Warszawy, Marcin Gortat, Rafal Komorowski z Agencji PeMaPe i Wojciech Jasiński
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świecie. Jak na tym tle wygląda 
polski rynek? 

Podobnie do innych krajów roz-
winiętych. Co ciekawe – jeśli chodzi 
o rynek sprzętu zmechanizowanego 
do pielęgnacji ogrodów – według mnie 
bliżej nam do rynku amerykańskie-
go niż do krajów Europy Zachodniej. 
Kiedy porównuję ofertę naszych skle-
pów i tych w USA nie widzę wielkiej 
różnicy, może z wyjątkiem tego, że 
w Stanach jest niestety dużo taniej. 
Natomiast u naszych zachodnich są-
siadów można zauważyć, że portfele 
konsumentów są bardziej zasobne, 
a przez to zauważalnie większa jest 
sprzedaż drogich produktów, takich 

jak automatyczne kosiarki czy sprzęt 
napędzany akumulatorowymi silni-
kami elektrycznymi. 

 
Jak w przyszłości może się zmienić 
rynek sprzętu zmechanizowane-
go do pielęgnacji ogrodów? Jak 
ekologia wpływa na producentów 
silników spalinowych?

Podobnie jak w branży samo-
chodowej – coraz większe znacze-
nie będą miały systemy hybrydowe 
i elektryczne. 

Ekologia wydaje sie bardzo waż-
na, ale w praktyce jest kosztowna. 
Normy czystości są coraz ostrzej-
sze i wymagają stosowania coraz 

nowocześniejszych i droższych tech-
nologii, dlatego silniki są niestety co-
raz droższe. Jednak Briggs & Stratton 
już kilka lat temu podjął decyzję, iż 
wszystkie produkowane przez nas 
silniki zawsze będą o 25% lepsze od 
aktualnie obowiazujacych norm. To 
działa i jesteśmy z tego dumni. 

 
Firma B&S jest bardzo aktywna 
marketingowo. Jakie są priorytety 
w podejmowanych działaniach?

Naszym priorytetem jest eduka-
cja konsumentów oraz budowanie 
świadomości marki Briggs & Strat-
ton wśród naszych użytkowników. 
Robimy dużo, aby nauczyć konsu-
mentów, jak prawidłowo wybrać 
odpowiednie urządzenia oraz jak 
o nie dbać. Uruchomiliśmy ostat-
nio bezpłatną aplikację mobilną 
ZIELONY TRAWNIK Z BRIGGS  
& STRATTON. Dzięki niej każdy 
może w prosty sposób poznać zasady 
prawidłowej obsługi silników Briggs 
& Stratton. Aplikacja jest sprzężona 
z Google Maps, więc ułatwia znale-
zienie najbliższego serwisu Briggs 
& Stratton. Możemy również zoba-
czyć, jak Marcin Gortat dba o silnik 
w swojej kosiarce. Bardzo ważne jest 

WYWIAD NUMERU



dla nas przesłanie marki Briggs  
& Stratton skierowane do konsu-
menta: „Z nami zawsze skończysz 
swoje prace ogrodowe bez proble-
mu. YOU.POWERED.”   

Grono ludzi napędzanych przez 
Briggs & Stratton jest co roku 
coraz szersze. To już nie tylko 
Marcin Gortat i Mamed Khali-
dov, ale też wielu innych spor-
towców. Jak ich wybieracie? 

Zawsze jest to pozytywna osoba, 
która odniosła sukces i wzmacnia 
wizerunek firmy. Mamed to wspa-
niały facet „po przejściach”. Po wy-
jeździe z Czeczenii znalazł swój 
dom w Polsce. Jest człowiekiem 
sukcesu, przedstawicielem najdy-
namiczniej rozwijającej sie obecnie 
dyscypliny sportu – MMA. Kto ją 
uprawia? SILNI faceci, napędzani 
SILNI-KAMI Briggs & Stratton! 
Mamy bardzo dużo fanów śledzą-
cych losy polskich wojowników, 
a w tle zawsze pojawiają się SIL-
NI-KI Briggs & Stratton. Wspie-
ranie MMA i federacji KSW jest 
w pewnym sensie przedsięwzię-
ciem komercyjnym, bo zapewnia 
marce Briggs & Stratton obecność 

w mediach. Nasze działania mają 
jednak także inny, mniej komer-
cyjny wymiar. Skoro nam udało sie 
odnieść sukces – to warto się nim 
z kimś podzielić – także finanso-
wo. W skrzydła Marcina wpadliśmy 
z dwóch powodów – to wielki czło-
wiek sukcesu, który poprzez swo-
ją fundację MG13 pomaga innym 
młodym ludziom w realizacji wła-
snych marzeń sportowych. Chcie-
liśmy być częścią tego projektu.

Ostatnio do grona sportow-
ców wspieranych przez Briggs  
& Stratton dołączyła Klaudia Ma-
ruszewska, mistrzyni świata do lat 
20 w rzucie oszczepem. To tylko 
mała nagroda dla Briggs & Strat-
ton – za nasze wieloletnie wspar-
cie finansowe Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Jantar Ustka, 
a wielka nagroda dla Klaudii – za jej 
ciężkie treningi. Pomagamy Janta-
rowi, bo to klub, który prezentuje 
bardzo wysoki poziom szkolenio-
wy, ale wcześniej borykał się z tym, 
z czym zmaga się cały polski sport 
młodzieżowy – z brakiem pienię-
dzy. Poza tym Jantar Ustka wycho-
wał też mnie – siatkarza w latach  
70. i 80. XX w. 
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W okresie jesienno-zimowym w sklepach ogrodniczych raczej nie spotyka 
się tłumów klientów, nadchodzi spowolnienie – tak też było w Jarosławiu, 

który odwiedziłam w grudniu. Rynek ogrodniczy w tym mieście należy do 
mniejszych, tradycyjnych sklepów o powierzchni nieprzekraczającej 

200 m². Jednak jak na dość małe miasto jest ich tu całkiem 
sporo i wszystkie funkcjonują na rynku od lat. Detaliści 

zgodnie podkreślali, że to dzięki dobrym 
relacjom z klientami biznes się kręci

ale prężne
Małe, 

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Jarosław, miasto liczą-
ce 40 tys. mieszkań-
ców, może pochwalić się 

kilkoma dobrze prosperującymi 
sklepami ogrodniczymi, które 
opierają swój byt przede wszyst-
kim na stałych klientach. Miesz-
kańcy Jarosławia robiąc zakupy, 
kierują się najczęściej niską ceną 
i dużym wyborem asortymentu, 
ale przede wszystkim  chodzą 
do konkretnych sklepów tych 
samych od lat. Dlatego, co cie-
kawe, doskonale funkcjonują tu 
dwie placówki zlokalizowane na-
przeciw siebie. Odwiedziłam Ja-
rosław w grudniu, w miesiącu, 
w którym nie ma tłumów klien-
tów, raczej panuje spowolnienie. 
Większość sklepów była czynna 
do godziny 16, nieliczne do 17. 
Sklepy z Jarosławia współpracu-
ją najczęściej z hurtowniami Za-
jąc, Wialan, Hortico i Agro-ters. 

– W latach 80. 
w Jarosławiu były tyl-

ko dwa sklepy ogrodnicze: Sad-
-Rol i Ziarno. Teraz jest ich kilka, 
sporo jest także w okolicznych 

miasteczkach. 
Jednak w Jaro-
sławiu nie ma cen-

trum ogrodnicze-
go z prawdziwego 

zdarzenia, w którym 
oprócz produktów ogrod-

niczych, takich jak nawozy, 
środki ochrony roślin czy narzę-

dzia, sprzedawane byłyby także 

Raport

z regionuJaros
ław

Ryszard Ciećkiewicz, właściciel sklepu Sad-Rol
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rośliny. Ciężar handlu w tej chwili 
przeniósł się w stronę ul. Pruch-
nickiej, gdzie znajduje się sklep 
Roltex, to tu obecnie jest centrum 
miasta i pojawia się najwięcej klien-
tów. Co do rynku hurtowego uwa-

żam, że każdy może znaleźć 
swojego klienta, jednak 

muszą panować zdro-
we zasady handlu. 
Natomiast na połu-
dniu Polski jest duża 
konkurencja i walka 
cenowa, co nikomu 

nie przynosi korzyści, 
dlatego opłacalność spa-

da – mówi Mariusz Zając, 
właściciel hurtowni CRO Zając.

W BLISKIM SĄSIEDZTWIE
W centrum Jarosławia nieopo-

dal stacji PKP znajdują się dwa 
sklepy ogrodnicze naprzeciwko 
siebie. Jednym z nich jest Agro-
service, istniejący na rynku od 
1990 r. Sklep zajmuje powierzch-
nię 180 m² i jest podzielony na 
dwie części z osobnymi wejściami. 
W pierwszej klienci kupują produk-
ty ogrodnicze, w drugiej znajduje 
się sprzęt zmechanizowany oraz 

serwis. – Każdy sezon w branży 
jest inny. W ubiegłym roku hitem 
były u nas granulki na ślimaki, 
w sezonie 2016 z uwagi na inne 
warunki pogodowe ich sprzedaż 
nie była już tak wysoka – informuje 
Witold Płocica, kierownik sklepu 
Agroservice. – Mamy dużą konku-
rencję, nie tylko z uwagi na sporą 
liczbę sklepów ogrodniczych, ale 

Agroservice istnieje na rynku od 1990 r. 
Sklep zajmuje powierzchnię 180 m² i jest 
podzielony na dwie części z osobnymi 
wejściami. W pierwszej klienci kupują 
produkty ogrodnicze, w drugiej znajduje 
się sprzęt zmechanizowany oraz serwis

Od lewej: Witold Płocica, kierownik sklepu Agroservice, Tomasz Poliszak, przedstawiciel handlowy
w firmie Agrimpex, Dariusz Pajda i Marek Matrejek, pracownicy sklepu Agroservice
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i marketów DIY oraz sklepów ogól-
nospożywczych, które włączają do 
oferty sezonowo produkty ogrod-
nicze – dodaje. Sprzedawca musi 
interesować się ogrodnictwem, bo 
bardzo często pojawiają się nowe 
produkty i rozwiązania. – Jeżeli 
klient przychodzi z problemem, 
my go rozwiązujemy. Warto do-
dać, że w naszej branży wyszkolo-
ny pracownik jest bardzo ważny. 
Nie ma szkoły, która kształciłaby 

przyszłych sprzedawców sklepów 
ogrodniczych, a wiedza, jaką mu-
szą dysponować, zwłaszcza jeśli 

chodzi o nawozy i środki ochrony 
roślin, jest często bardzo specjali-
styczna – opowiada Witold Płocica. 
Sezon 2016 był dla sklepu dobry. 
Obecnie z uwagi na miesiące zimo-
we klientów jest trochę mniej, ale 
taki zastój panuje w całej branży. 

Naprzeciwko punktu Agroservice 
znajduje się Sad-Rol, który na tym 
rynku działa już od 30 lat. Jest to 
jeden z najstarszych sklepów w mie-
ście. Placówka jest bardzo dobrze 
zaopatrzona, dzięki temu klien-
ci odwiedzają ją nawet w sezonie 
zimowym. Obecnie sprzedają się 
pokarmy dla ptaków, nawozy do 
roślin domowych oraz odżywki 
do kwiatów w aplikatorach. Wła-
ściciel przygotował dla klientów 
także dział z książkami. – Syste-
matycznie wprowadzamy nowo-
ści, ciekawe rozwiązania, o które 

Naprzeciwko punktu Agroservice znajduje się Sad-Rol, 
który na tym rynku działa już od 30 lat. Jest to jeden 
z najstarszych sklepów w mieście. Placówka jest bardzo 
dobrze zaopatrzona, dzięki temu klienci odwiedzają ją 
nawet w sezonie zimowym

Od lewej: Jacek Pokrywka, kierownik sklepu Agroservice, punktu ze sprzętem zmechanizowanym 
i Michałusz Komarek, sprzedawca



pytają klienci – mówi Ryszard 
Ciećkiewicz. – Nie możemy na-
rzekać, choć sprzedaż nie jest 
tak wysoka jak kiedyś. Klienci 
zwracają uwagę na cenę, coraz 
częściej wybierają tańsze pro-
dukty – dodaje.

WYRÓŻNIĆ SIĘ  
NA RYNKU

Sklep Roltex znajduje się przy 
targowisku, ma już 25-letnią 
tradycję. Wcześniej działał w in-
nym miejscu, a w 1990 został 
przeniesiony na ul. Pruchnic-
ką. – Jest to dobra lokalizacja, 
ponieważ przechodzi tu dużo 
klientów. Wiosną sprzedajemy 
ok. 2 tys. róż – mówi Monika 

Tarnowska, sprzedawca. Żeby 
wyróżnić się na rynku, sklep 
stawia na produkty rzadziej spo-
tykane. – Musimy proponować 
produkty niespotykane w skle-
pach spożywczych, które wpro-
wadzają asortyment ogrodniczy, 
m.in. mamy w ofercie nawóz do 
paproci, a w ubiegłym sezonie hi-
tem sprzedaży był u nas nawóz 
do zwiększania liczby pąków na 
roślinach ozdobnych. Klienci nie 
znali tego produktu, ale gdy go 
raz wypróbowali, wracali po ko-
lejne opakowania. Wygrywamy 
doradztwem i niestandardową 
ofertą, wybieramy marki nie-
często spotykane u konkurencji 
– opowiada Monika Tarnowska.

 Musimy proponować produkty 
niespotykane w sklepach spożywczych, 
które wprowadzają asortyment 
ogrodniczy, m.in. mamy w ofercie nawóz 
do paproci, a w ubiegłym sezonie 
hitem sprzedaży był u nas nawóz do 
zwiększania liczby pąków na roślinach 
ozdobnych – mówi  Monika Tarnowska, 
sprzedawca w sklepie Roltex
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Monika Tarnowska, sprzedawca w sklepie Roltex 
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W Szówku nieopodal Jarosławia znajduje się Centrum Ogrodnicze 
Gadar, które działa na rynku od 4 lat. Z Anną Galuszką, 

właścicielką, rozmawiamy o jej pomyśle na biznes 

Po pierwsze klient

Często właściciele tradycyjnych 
sklepów narzekają, że klienta 
zabiera im Internet. Pani wręcz 
przeciwnie, najpierw prowadzi-
ła sklep internetowy, by w końcu 
założyć sklep tradycyjny. Czym 
była spowodowana ta decyzja?

Od 2004 r. jestem związana z bran-
żą ogrodniczą. Na początku prowa-
dziłam jedyny i największy w tamtym 
okresie sklep internetowy z produk-
tami ogrodniczymi. Jednak w ciągu 
ostatnich lat sprzedaż przez Inter-
net stała się bardzo konkurencyj-
na, praktycznie każdy, producenci 
i właściciele hurtowni, zaczął wpro-
wadzać sprzedaż online. Sieć stała 
się rynkiem ceny. Przez lata dzia-
łalności zauważyłam, że branża 
ogrodnicza jest specyficzna, klienci 

cenią osobisty kontakt, zadają dużo 
pytań, są bardzo dociekliwi, liczy się 
dla nich przekazywanie informacji. 
Dlatego w 2012 r. zdecydowałam się 
założyć sklep tradycyjny. 

Jak Pani ocenia jego działalność?
 Podstawą handlu w branży ogrod-

niczej jest przekazywanie wiedzy, 
dopiero później jest sprzedaż. Bardzo 
dużo czasu poświęcamy klientom. 
Nawet jeśli w danym momencie nic 
nie kupią, to jednak po czasie do nas 
wracają, bo przypominają sobie, że 
otrzymali u nas poradę. Klient, któ-
ry raz otrzyma złą radę, już nigdy 
nie wróci. Dlatego tak dużą wagę 
przywiązujemy do integracji z na-
szymi nabywcami.

W sklepie dostępny jest bardzo 
zróżnicowany asortyment, ale 
widzę też produkty, które rzad-
ko gdziekolwiek spotykam – ze-
stawy do samodzielnej uprawy 
z dedykacjami, nasiona roślin 
egzotycznych. Jak Pani poszu-
kuje nowości?

Początkowo jako sklep typowo 
internetowy zajmowaliśmy się 
sprzedażą nasion egzotycznych, 
niespotykanych na co dzień ro-
ślin. A 10 lat obecności na rynku 
sprawia, że wszystkie najnowsze 
trendy są nam doskonale znane. 
W grudniu sprzedajmy choinki, 
wiosną kwiaty doniczkowe. Cały 
czas poszukuję produktów, roz-
mawiam z klientami, pytam, z ja-
kich produktów są zadowoleni. 

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”, Anna Gałuszka, 
właścicielka Centrum Ogrodniczego Gadar i Paweł Płocica, pracownik
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Z SENTYMENTEM
W pobliżu rynku w Jarosła-

wiu od lat 80. znajduje się sklep 
ogrodniczy Ziarno. Jest to drugi 
z najstarszych sklepów w mieście, 
prowadzony przez Józefę Zając. 
W tej chwili jednak placówka nie 

przynosi już zadowalających do-
chodów. Właścicielka prowadzi ją 
bardziej z sentymentu i przyzwy-
czajenia. Sklep jest dość mały, co 
powoduje, że dostępny asortyment 
jest ograniczony. Nie sprzyja mu 
też położenie, ponieważ znajduje 

się w pobliżu rynku, gdzie handel 
praktycznie już nie funkcjonuje. 
Dlatego właścicielka myśli o jego 
zamknięciu. 

Ewa Kulikowska, sprzedawca w sklepie Ziarno
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Pozytywne 
zaskoczenie
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Spis treści:
26  Na tropie szkółkarskich 

ulubieńców i nowych 
przebojów

28 W każdym zakątku świata

29   Targowa pomoc

W opinii producentów roślin miniony sezon był bardzo 
udany. Wielu z nich pozytywnie zaskoczył okres jesienny, 

który w ostatnich latach nie należał do najlepszych. 
Rynek wewnętrzny systematycznie się rozwija. Trwają 

także poszukiwania nowych rynków zbytu. Jakie zmiany 
przyniesie dla polskiego szkółkarstwa 2017 rok?

TEKST: NATALIA DUR
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Marzenie goni marzenie

Aleksandra Kusibab-Wyka
właścicielka

GOSPODARSTWA OGRODNICZEGO ALEKSANDRA KUSIBAB-WYKA 

Miniony sezon zaliczamy do udanych. Coraz lepiej sprzedaje się 
jagoda kamczacka, która staje się jeszcze bardziej popularna 
niż do tej pory. Klienci nadal chętnie kupowali borówkę 

amerykańską i różnego rodzaju rośliny owocowe, jak np. maliny i jeżyny. Jednocześnie 
wiele wyzwań wciąż przed nami. Mamy mnóstwo planów, które sukcesywnie 
będziemy wdrażać. Nadal będziemy pracować nad utrzymaniem jakości naszych 
roślin. Ponadto planujemy nabyć nowe maszyny. Być może uda nam się założyć 
plantację jagód kamczackich – to nasze wielkie marzenie, które mam nadzieję 
spełni się już niebawem. 

Dla polskich producentów 
roślin, poza nielicznymi 
wyjątkami, miniony se-

zon był udany. Przede wszystkim 
sprzyjała im pogoda, która pozwo-
liła na rozłożenie w czasie zarów-
no prac w szkółce, jak i spedycji 
materiału. – Co istotne, zdecydo-
wanie, bo aż czterokrotnie w po-
równaniu do lat ubiegłych, wzro-
sła nam sprzedaż zagraniczna. 

z przedsprzedażą wcześniej niż 
w zeszłym roku ze względu na du-
że zainteresowanie klientów wcze-
śniejszymi rezerwacjami – mówi 
Magdalena Wędrowska, właści-
cielka Szkółki Roślin Ozdobnych 
Clematisy M.K.J. Wędrowscy. Dla 
wielu szkółkarzy pozytywnym 
zaskoczeniem był okres jesienny, 
który w stosunku do lat poprzed-
nich zanotował tym razem cał-
kiem dobre wyniki. – Szczególnie 
mocno zaskoczył nas sezon jesien-
ny i myślę, że większość szkółka-
rzy będzie podobnego zdania. Od 
kilku lat był to niemalże martwy 
okres, a tym razem sprzedaż była 
całkiem zadowalająca. Myślę rów-
nież, że rok 2017 będzie porówny-
walny do 2016 – mówi Agnieszka 
Pelczar-Kałuzińska, właścicielka 
szkółki A&M Kałuzińscy Szkółka 
Polskie Korzenie.  

Dla wielu szkółkarzy pozytywnym zaskoczeniem był okres 
jesienny, który w stosunku do lat poprzednich zanotował 
tym razem całkiem dobre wyniki

Kolejny sezon zapowiada się 
również bardzo pozytywnie. 
Mamy bardzo dużo zamówień 
przedsezonowych, ruszyliśmy 
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Roślinne perełki

Karolina Sutkowska
właścicielka

SZKÓŁKI DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY 

Polskie szkółki mimo naprawdę ciężkiej sytuacji w szkółkarstwie 
europejskim są w dobrej kondycji. Rozmawiając ze szkółkarzami 
z różnych regionów Polski słyszy się głównie głosy zadowolenia. 

Wielu jest pozytywnie zaskoczonych tegorocznym aktywnym sezonem jesiennym, który 
zazwyczaj należy do tych spokojniejszych. Na pewno w dobrej kondycji są i zawsze 
będą gospodarstwa, które w pierwszej kolejności stawiają na jakość sprzedawanego 
asortymentu oraz na zadowolenie klientów. Jeżeli chodzi o polskich konsumentów, 
to dla nich jakość roślin jest bardzo istotna, a w ostatnim czasie zauważamy nawet, 
że ważniejsza niż cena. Jednocześnie dużo szkółek nastawia się na systematyczne 
wprowadzanie i promowanie nowości roślinnych do swojej oferty, co według mnie jest 
bardzo dobrym sposobem na pozyskiwanie nowych, ciekawych roślinnych perełek 
konsumentów, których w naszym kraju jest coraz więcej. 

Aż czterokrotnie 
w porównaniu do lat 
ubiegłych wzrosła nam 
sprzedaż zagraniczna. 
Kolejny sezon zapowiada 
się również bardzo 
pozytywnie. Mamy 
bardzo dużo zamówień 
przedsezonowych, 
ruszyliśmy z przedsprzedażą 
wcześniej niż w zeszłym 
roku – mówi  Magdalena 
Wędrowska, właścicielka 
Szkółki Roślin  
Ozdobnych Clematisy  
M.K.J. Wędrowscy
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Potencjał rośnie

Magdalena Wędrowska
właścicielka

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH „CLEMATISY” M.K.J. WĘDROWSCY 

Potencjał polskich szkółek jest olbrzymi, widać, że w ostatnich 
latach rozwijają się one w bardzo dynamicznym tempie. 
Mnóstwo inwestycji i wdrażanie nowych rozwiązań 

produkcyjnych sprawiło, że jakość materiału roślinnego jest na wysokim poziomie, co 
daje nam przewagę na rynkach zagranicznych. Swoją pozycję umacniamy również 
poprzez uczestnictwo w wystawach. To dla nas nie tylko kwestia prestiżu i pokazania 
się, ale również doskonałe miejsca spotkań ze stałymi klientami, jak również świetna 
okazja do pozyskania nowych. W najbliższym czasie wystawimy się w Essen, następnie 
w Poznaniu na Gardenii, o kolejnych targach, w jakich weźmiemy udział na razie 
jeszcze nie decydowaliśmy, ale na pewno w grę wchodzą targi Plantarium w Holandii 
i „Zieleń to Życie” w Warszawie.  

W minionym sezonie na rynku nie brakowało szkółkarskich 
bestsellerów. Dużą popularnością cieszą się wciąż azalie, magnolie, 

różnego rodzaju iglaki – także ich formy szczepione oraz tzw. 
owocówka. Rośnie również zapotrzebowanie na nowości, a tych 

w nowym sezonie klienci znajdą całkiem sporo

Na tropie szkółkarskich 
ulubieńców i nowych przebojów

Naszym nowym celem 
jest zgromadzenie 

ciekawej kolekcji 
magnolii. W minionym 

roku wprowadziliśmy 
do sprzedaży magnolię 

‘Satisfaction’, która 
zakwita obficie już w rok 

po zaszczepieniu – mówi 
Agnieszka Pelczar-Kałuzińska, 

właścicielka Szkółki Polskie 
Korzenie A&M Kałuzińscy

Jakie rośliny w minionym 
sezonie sprzedawały się 
najlepiej? – Niesłabnącym 

powodzeniem cieszą się magnolie 
i azalie, ale również iglaki, zarów-
no droższe, jak i tańsze odmiany 
oraz formy szczepione i pienne. 
Modne w ostatnim czasie stały 
się sosny pięcioigielne. Każde-
go roku wprowadzamy także do 
oferty nowości, tak będzie i teraz. 
Z roślin iglastych na uwagę zasłu-
gują m.in.: Picea abies ‘Dundanga’, 
Thuja occidentalis ‘Dawid’PBR, Picea 
pungens ‘Pendula Wojsławice’, Pi-
cea pungens ‘The Blues’, Picea abies 
‘Medusa’ (Pa) oraz Picea sitchen-
sis. Ponadto naszym nowym ce-
lem jest zgromadzenie ciekawej 
kolekcji magnolii. Nowościami 
w tym zakresie w naszej ofercie 
na nadchodzący sezon są odmia-
ny: ‘Brixton Belle’, ‘Black Beauty’, 
‘Fire’, ‘Yellow Bird’, ‘Yellow Ri-
ver’, ‘Alixeed’, ‘Wildcat’, ‘Sunrise’. 
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Jednocześnie w minionym roku 
wprowadziliśmy do sprzedaży 
magnolię ‘Satisfaction’, która 

zakwita obficie już w rok po za-
szczepieniu – dodaje Agnieszka 
Pelczar-Kałuzińska. 

Niesłabnącym powodzeniem cieszą 
się magnolie i azalie, ale również iglaki, 
zarówno droższe, jak i tańsze odmiany 
oraz formy szczepione i pienne. Modne 
w ostatnim czasie stały się sosny 
pięcioigielne
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Polskie szkółki na przestrzeni ostatnich lat rozwijają się bardzo dynamicznie. 
Rośliny z naszych szkółek można spotkać niemal w każdym zakątku świata 

– mówi Wojciech Wróblewski, prezes Związku Szkółkarzy Polskich

W każdym 
zakątku świata

Przed polskimi szkółkarzami stoi 
zawsze szereg wyzwań. Jak oce-
nia Pan miniony sezon i jak zapo-
wiada się kolejny? 

Myślę, że większość szkółek w Pol-
sce może zaliczyć miniony sezon do 
udanych. Dobra sprzedaż, a także 
zdecydowanie bardziej sprzyjająca 
pogoda niż w roku 2015 na pewno 
korzystnie wpłynęły na kondycję 
producentów. Patrząc na wiosenne 
rezerwacje w naszej szkółce, uwa-
żam, że następny sezon zapowiada 
się dobrze. Oczywiście są też niepo-
kojące sygnały – mam tu szczegól-
nie na myśli utrudnienia związane 
z rynkiem wschodnim. Tym bardziej 
trzeba dbać o właściwy, ciekawy asor-
tyment, wysoką jakość dostarcza-
nego materiału oraz jak najszybszą 
realizację otrzymanych zamówień. 
Warto obserwować rynek i słuchać 
swoich klientów, dzięki czemu mamy 
szansę produkować rośliny, które 
będą chętnie kupowane.

Gdyby miał Pan wskazać rośliny 
które sprzedawały się w 2016 r., 
jakie by Pan wymienił?

Od wielu lat w naszej szkółce roz-
wijamy produkcję hortensji bukieto-
wych, bylin i traw ozdobnych. W tych 
działach co roku poszerzamy asorty-
ment, wprowadzamy nowe odmia-
ny, zwiększamy produkowane ilości. 
Efektem tych działań jest rosnąca 
sprzedaż właśnie tych grup roślin. 

Hortensje cieszyły się oczywiście bar-
dzo dużym powodzeniem, również 
w większych pojemnikach. Byliny 
i trawy ozdobne, których większość 
odmian wygląda najatrakcyjniej la-
tem, pozwalają przedłużyć sezon. 
Z kolei rozchodniki okazałe, jeżówki 
i żurawki sprzedawały się w dużych 
ilościach. Trawy ozdobne – podob-
nie jak w poprzednim sezonie – to 
przede wszystkim miskanty, rozple-
nice i turzyce. 

Czy w rozwoju polskiego i świa-
towego szkółkarstwa dostrzega 
Pan znaczące różnice? Jak oce-
nia Pan potencjał polskich szkó-
łek i w jakim kierunku zmierza 
ich rozwój?

Rosnąca powierzchnia upraw, 
coraz lepsza jakość, nowe rynki 

zbytu, nowe metody produkcji – 
z tym wszystkim każda rozwijają-
ca się szkółka musi mierzyć się co-
dziennie. Polskie szkółki na prze-
strzeni ostatnich lat rozwijają się 
bardzo dynamicznie. Rośliny z na-
szych szkółek można spotkać niemal 
w każdym zakątku świata. Polskie 
warunki klimatyczne powodują, że 
produkcja jest trudniejsza niż w kra-
jach Europy Zachodniej, ale za to 
dysponujemy bardziej odpornymi 
roślinami i możemy z powodzeniem 
zaopatrywać chłodniejsze obszary. 
Właśnie te czynniki oraz pracowi-
tość i innowacyjność dają nam dużą 
szansę na dalszy rozwój.

Sporo miejsca w kalendarzach 
szkółkarzy zajmują różne targi 
i wystawy. Udział we wszystkich 
wymaga mobilności i dobrej or-
ganizacji czasu. Co szkółkarzom 
daje uczestnictwo w takich impre-
zach? W jakich targach weźmie 
Pan w najbliższym czasie udział? 

Zgadzam się, każda wystawa to 
duży wysiłek organizacyjny i finan-
sowy. Jednak jest to jednocześnie 
doskonała okazja do podtrzymania 
relacji z dotychczasowymi klienta-
mi, jak to również szansa na znale-
zienie nowych odbiorców. To bardzo 
istotny element budowania strate-
gii marketingowej, świetny kanał 
komunikacji i prezentacji swoich 
produktów. My obecnie bierzemy 
udział w Wystawie „Zieleń to Życie” 
– regularnie, co roku. Jednym z po-
wodów wyboru akurat tej imprezy 
jest konkurs roślin nowości – świet-
ne narzędzie do prezentacji właśnie 
wprowadzanych odmian i jednocze-
śnie doskonała okazja do promocji 
szkółki. Wspomniałem wcześniej 
o dynamicznym rozwoju polskich 
szkółek. Uważam, że krajowe wy-
stawy roślin rozwijają się równie 
dynamicznie jak te zagraniczne. 

ROZMAWIA: NATALIA DUR



Polscy szkółkarze są otwarci na potrzeby klientów i starają się 
zaspokajać ich oczekiwania, a udział w targach jest jednym 

z najlepszych sposobów na dotarcie do nich

Targowa pomoc

Zadziwiający fakt

Agnieszka Pelczar-Kałuzińska
właścicielka

SZKÓŁKI POLSKIE KORZENIE A&M KAŁUZIŃSCY 

W Polsce powstało w ostatnich latach bardzo dużo szkółek. Wiele 
z nich to pomysł właścicieli na prowadzenie sprzedaży detalicznej 
roślin na zasadach obowiązujących rolników. W rzeczywistości osoby 

takie sprzedają materiał innych producentów. Jednak wciąż istnieją w Polsce prawdziwi 
szkółkarze, którzy sprzedają rośliny własnej produkcji i to oni mają ogromny potencjał. Taki 
materiał roślinny polecam do polskich centrów ogrodniczych. Dziwi mnie, że tak wielu 
właścicieli i managerów centrów ogrodniczych kupuje rośliny w Holandii, jeśli materiał tej 
samej jakości, w konkurencyjnych cenach można kupić w Polsce, nie ponosząc wysokich 
kosztów transportu.    

Zdaniem Karoliny Sutkowskiej, wła-
ścicielki Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Sutkowscy, targi oprócz 

tego, że są sposobem na pozyskanie nowych 
klientów doskonale integrują szkółkarzy.  

– Wpływają bardzo pozytywnie na nasze 
relacje, oczyszczają atmosferę w branży, 
zapobiegają powstawaniu często niezdro-
wej rywalizacji. Taka integracja zazwyczaj 
prowadzi do współpracy między szkółka-
mi na różnych płaszczyznach. W 2017 r. 
planujemy wziąć udział w największej pol-
skiej Wystawie „Zieleń to Życie” oraz na 
targach w Moskwie. Rozważamy również 
udział w kilku równie ważnych imprezach 
tego typu, jednak decyzje jeszcze nie zapa-
dły – tłumaczy. – Przykładamy dużą wagę 
do regularnej obecności na targach, dzięki 
temu utrzymujemy dobre relacje z naszymi 
klientami. W zeszłym roku jesienią odby-
ły się dwie bardzo ważne dla nas wystawy, 
w których uczestniczyliśmy – w holender-
skim Zundert i w Stambule w Turcji. W tym 
roku z pewnością nie zabraknie nas na ta-
kich imprezach, jak targi Gardenia i Wy-
stawa „Zieleń to Życie” – mówi Aleksandra 
Kusibab-Wyka, właścicielka Gospodarstwa 
Ogrodniczego Aleksandra Kusibab-Wyka. 
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PINUS SYLVESTRIS  
'AUREA NISBET'

Odmiana sosny pospolitej o barwie igieł zmieniają-
cej się z zielonej na żółtą w czasie zimy. Po kilkunastu 
latach dorasta do 5-6 m wysokości i 2-3 m średnicy. 

Roślina odporna na niskie temperatury i suszę.

Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Krzysztof Kubiczek

ul. Pańska 50, 43-332 Pisarzowice

www.kubiczek.com.pl

PICEA PUNGENS  
‘THE BLUES’ 

Świerk kłujący o malowniczym nieregularnym po-
kroju. Ma przewieszający wierzchołek i gęste, silnie 

zwisające pędy, przez co nabiera fantazyjnych kształ-
tów. Igły jasnoniebieskie, kłujące, gęsto ułożone. Po 

10 latach osiąga wysokość ok. 4 m. Ma zastosowanie 
jako soliter. 

Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja  
Artur Maj

ul. Okopowa 60, 08-500 Ryki 

www.daglezjaryki.pl

AKTINIDIA OSTROLISTNA 
‘LUCY’ ŻEŃSKA

Odmiana wyselekcjonowana w SGGW w Warszawie przez 
dr hab. Piotra Latochę. Pochodzi ze skrzyżowania A. argu-

ta i A. purpurea. Owoce średniej wielkości, duże, wydłużone 
i bocznie spłaszczone o masie 7-14 g (zależnie od obciążenia 

krzewów owocami). Skórka zielona, miąższ w stanie pełnej dojrza-
łości konsumpcyjnej lekko czerwony (oryginalna cecha). Owo-
ce smaczne, słodko-kwaskowate. Najlepsze do spożycia, gdy 
są miękkie i schłodzone. Roślina najlepiej rośnie na stanowisku 
osłoniętym od silnych wiatrów i dostatecznie wilgotnym (ale 
nie mokrym). Miejsce powinno być mało narażone na póź-

nowiosenne przymrozki.

Szkółka Pnączy Marek Wędrowski
ul. Główna 51, 83-211 Kolincz

www.wedrowski.pl

LILAK ‘KRASAVITSA MOSKVY’ 
(SYRINGA VULGARIS)

Krzewy dorastające do ok. 3,5-4 m wysokości i 3 m śred-
nicy. Najlepiej rośnie na glebach lekkich i żyznych oraz na 

stanowiskach słonecznych i półcienistych, nie toleruje tere-
nów podmokłych i gliniastych, dobrze znosi krótkie okresy su-
szy. Krzewy o dużych liściach i pełnych, mocno pachnących 
kwiatach. Kwitnie umiarkowanie obficie w drugiej połowie 

maja. Kwiatostany jasnoróżowe, bielejące w miarę przekwita-
nia, bardzo trwałe (nawet 15-20 dni). Strefa mrozoodporno-

ści 5 USDA.

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl
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MAGNOLIA 'BRIXTON BELLE'
Niewielkie drzewo o zaokrąglonej koronie, rozgałęzia się 
nisko nad ziemią, pąki kwiatowe rozwijają się na końcach 

pędów. Kwiaty zapierające dech w piersiach, prawie kuliste, 
ciemnoróżowe na zewnątrz, wewnątrz nieco jaśniejsze, o mięsi-

stych płatkach. Kwitnie bardzo obficie wiosną na przełomie kwiet-
nia i maja, przed rozwojem liści. Latem często powtarza kwitnienie. 
Jest to odmiana idealna dla niecierpliwego ogrodnika, ponieważ 
nawet bardzo młode rośliny zawiązują pąki kwiatowe. Dorasta po 

10 latach do ok. 4 m wysokości o ok. 3,5 m szerokości. Preferuje 
stanowiska słoneczne, osłonięte, a gleby świeże, wilgotne, prze-

puszczalne, żyzne i próchnicze, o lekko kwaśnym odczynie.

A&M Kałuzińscy  
Szkółka Polskie Korzenie

Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl



Dla podkreślenia niezwykłej 
urody tego typu drzew 
Anglosasi nadali im nazwę 

„snakebars”, oznaczającą „wężową 
korę”. Prawie wszystkie gatunki 
klonów o „wężowej korze” pocho-
dzą z Chin i Japonii. Wyjątkiem 
jest właśnie klon pensylwański, 
naturalnie porastający północno-
-wschodni obszar wybrzeża USA, 
charakteryzujący się chłodnym, 
wilgotnym klimatem. Gatunek ten 
sprowadzono na Stary Kontynent 
w 1755 r. Od tamtej pory drzewo 
jest chętnie sadzone zwłaszcza 
w krajach Europy Zachodniej.

Klon pensylwański jest niewiel-
kim drzewem o pojedynczym lub 
widlasto rozdzielającym się pniu 
i luźnej koronie, dorastającym do 
10 m wysokości. Pędy tego gatun-
ku są wzniesione, konary słabo 
się rozgałęziają. Kora na młodych 
pniach, konarach i gałązkach jest 
gładka, oliwkowozielona z podłuż-
nymi, białymi prążkami, wyjątkowo 
atrakcyjna zwłaszcza w okresie bez-
listnym. U dorosłych egzemplarzy 
kora przybiera odcień szaro-brązo-
wy z zielonkawo-białawymi paska-
mi. Liście klonu pensylwańskiego są 
duże (do 20 cm długości), odwrotnie 

jajowate, zakończone 3 szerokimi 
klapami, jasnozielone. Młode li-
ście są od spodu rdzawo owłosio-
ne. Kwiaty pojawiają się w maju i na 
początku czerwca już po rozwinię-
ciu liści, są nieco większe niż u in-
nych gatunków klonów, żółtawo-
-zielonkawe, zebrane w szczytowe, 

zwisające grona. Owoce w postaci 
oskrzydlonych orzeszków są zebra-
ne po kilkanaście w długich, łań-
cuszkowatych owocostanach. Po 
dojrzeniu skrzydlaki odrywają się 
od szypuły i opadają ruchem wiro-
wym niczym małe helikopterki ku 
ziemi. Jesienią liście na drzewach 
przebarwiają się na żółto. W 1984 r.  
klon pensylwański otrzymał nagro-
dę AGM (Award of Garden Merit) 
przyznawaną przez brytyjskie Kró-
lewskie Towarzystwo Ogrodnicze 
RHS (Royal Horticulture Society) 
roślinom o wyjątkowych walorach 
ozdobnych oraz niewielkich wyma-
ganiach uprawowych. 

Klon pensylwański najlepiej sa-
dzić na glebach świeżych, żyznych, 
wilgotnych, ale przepuszczalnych. 
Drzewa dobrze rosną w półcieniu, 
w miejscach zacisznych, osłonię-
tych od wiatru. We wschodnich 
rejonach kraju mogą zimą przema-
rzać, dlatego młode egzemplarze 
trzeba w pierwszych latach po po-
sadzeniu zabezpieczać przed mro-
zem owijając pień słomianą matą 
lub agrowłókniną. Starsze egzem-
plarze zwykle dobrze zimują i nie 
wymagają okrywania.  

Artykuł powstał we współpracy 
ze Związkiem Szkółkarzy Pol-
skich. Więcej informacji o rośli-
nach i ich producentach uzyskać 
można na www.e-katalogroslin.pl  
lub www.zszp.pl i pod nr telefo-
nu 22 435 47 22

ROŚLINA MIESIĄCA POLECANA PRZEZ 
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH – 
Klon pensylwański  
(Acer pensylvanicum)

TEKST: GRZEGORZ FALKOWSKI
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Klon pensylwański jest jednym z kilku gatunków klonów o ozdobnej 
korze. Drzewo to najpiękniej prezentuje się właśnie zimą, gdy jego 

egzotycznie paskowane pnie wyraźnie odcinają się na tle  
białego, świeżego śniegu



Deforche zapewnia komplek-
sową obsługę projektu, bu-
dowy i organizacji centrum 

ogrodniczego „pod klucz”. Firma 
oferuje konstrukcje szklarniowe, 
łącznie z instalacjami wewnętrz-
nymi – wentylacją, ogrzewaniem, 
oświetleniem oraz dostarczaniem 
systemów sterowania. – Dostoso-
wujemy konstrukcję do oczekiwań 
klienta, warunków zabudowy, loka-
lizacji i potencjału finansowego od-
biorców. Jesteśmy bardzo elastyczni 

w dostosowywaniu projektu do ocze-
kiwań naszych klientów. Po osta-
tecznej akceptacji projektu obiekt 
produkowany jest w Belgii i trans-
portowany na miejsce budowy. Ca-
ły proces jego powstawania odbywa 
się w firmie Deforche, co ułatwia ko-
munikację oraz przepływ informacji, 
korzystnie wpływając na końcowy 
efekt – mówi Henryk Kryszewski, 
reprezentant firmy Deforche. 

Projekt Aveve Roeselare Deforche 
o szerokości 12,80 m, długości 25 m 

i wysokości do rynny 5 m idealnie speł-
nił oczekiwania klienta. Dach został 
pokryty bezpieczną szybą laminowa-
ną. Centrum zajmuje powierzchnię 
329 m². Wcześniej sklepy w grupie 
Aveve składały się głównie z części 
zadaszonej z klasycznym asortymen-
tem oraz z części zewnętrznej, gdzie 

Firma Deforche zrealizowała pięć inwestycji dla sieci sklepów 
ogrodniczych Grupy AVEVE w Belgii. Jednym z nich jest Aveve 

Roeselare o powierzchni 329 m²

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Deforche nie 
zwalnia tempa
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Deforche zapewnia 
kompleksową obsługę 
projektu, budowy 
i organizacji centrum 
ogrodniczego „pod 
klucz”. Firma oferuje 
konstrukcje szklarniowe, 
łącznie z instalacjami 
wewnętrznymi 

Deforche wykonało projekt  Aveve Roeselare 

Projekt Deforche całkowicie spełnił oczekiwania klienta

 Centrum zajmuje powierzchnię 329 m²



sprzedawane były rośliny. – W dobie 
dużej konkurencji zapewnienie od-
powiednich produktów już nie wy-
starcza. Klienci chcą robić zakupy 
w miejscu, w którym dobrze się czu-
ją. Architektura i wystrój sklepu mają 
niebagatelne znaczenie w sprzedaży, 
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dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
nabywcom komfortowe warunki. Dla-
tego coraz więcej właścicieli placówek 
ogrodniczych myśli o rozwoju i no-
wych inwestycjach – mówi Henryk 
Kryszewski. 

Dostosowujemy 
konstrukcję do 
oczekiwań klienta, 
warunków zabudowy, 
lokalizacji i potencjału 
finansowego 
odbiorców – mówi 
Henryk Kryszewski, 
reprezentant firmy 
Deforche

Projekt Deforche całkowicie spełnił oczekiwania klienta

 Centrum zajmuje powierzchnię 329 m²

Dach został pokryty bezpieczną szybą laminowaną



Klienci coraz częściej decy-
dują się na zakup zamia-
tarki zamiast tradycyjnej 

odśnieżarki – bardzo często po-
trafi lepiej zebrać śnieg. Odśnie-
żarka idealnie sprawdzi się w gó-
rach, przy obfitych opadach śnie-
gu. Przy regularnym odśnieżaniu 
zdecydowanie lepsza będzie za-
miatarka. Jak producenci sprzę-
tu zmechanizowanego oceniają 
handel tymi urządzeniami? Czy 
zaskoczą konsumentów nowymi 
modelami? 

SEGMENT O DUŻYM 
POTENCJALE

Odpowiedni stosunek jakości 
do ceny i użyteczność zamiatarek 
– to cechy, które zdaniem produ-
centów mają największy wpływ na 
perspektywy rozwoju oraz sprzeda-
ży zarówno na rynku amatorskim, 
jak i półprofesjonalnym. – Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat sprzedaż 
wzrosła kilkakrotnie, co ma związek 
z dostępnością na rynku tańszych, 
ekonomicznych urządzeń produ-
kowanych na Dalekim Wschodzie 

o szerokości roboczej 60-70 cm. 
Ogółem sprzedaliśmy kilka tysięcy 
sztuk zamiatarek, w tym kilkaset 
poszczególnych modeli. Najchętniej 
kupowane były Lider KZ 60 TEXAS 
HS 600B i HS 600 TG Texas HS 710 
– mówi Grzegorz Kowalczyk, kie-
rownik sklepu w firmie Krysiak. 

SPRZEDAŻOWE LOVE
Ze względu na fakt, że ostatnie 

zimy nie należały do najmroźniej-
szych i śniegu było stosunkowo 
niewiele, miejsce odśnieżarek z po-
wodzeniem zajęły wielosezono-
we zamiatarki. Jakie modele były 
najczęściej wybierane przez klien-
tów i które z nich możemy nazwać 
sprzedażowymi ,,love”? – Zamia-
tarki doskonale radzą sobie z utrzy-
maniem czystości chodników czy 

Na przestrzeni ostatnich paru lat sprzedaż zamiatarek wzrosła 
nawet kilkakrotnie. Klienci coraz częściej decydują się na ich zakup 

zastępując nimi odśnieżarki. Bo to właśnie zamiatarki doskonale 
zbierają śnieg w naszej strefie klimatycznej

TEKST: NATALIA DUR

Zamiatarkowy interes
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Uniwersalne urządzenia 
Ernest Pasierbiński
specjalista ds. marketingu

NAC 

Zamiatarki okazują się o wiele bardziej uniwersalnymi 
urządzeniami od odśnieżarek, a ich sprzedaż z roku na rok 
rośnie. Największe zainteresowanie klientów budzą modele 
z silnikiem umożliwiającym pracę w dodatnich temperaturach. 

Takie maszyny oprócz usuwania śniegu doskonale sprawdzają się przy zamiataniu 
zanieczyszczeń na podjazdach, chodnikach czy terenie wokół posesji przez cały rok.  

podjazdów posesji o każdej porze 
roku i jednocześnie są bardzo przy-
datne w usuwaniu śniegu. Śmiało 
mogę powiedzieć, że z naszej ofer-
ty klienci chętnie kupowali zamia-
tarkę spalinową OPTIMA PS 700, 
która idealnie nadaje się do sprząta-
nia wokół domu, firmy bądź innych 

budynków. Gwarancję nieprzerwanej 
pracy urządzenia zapewnia mocny 
silnik górnozaworowy ThorX 65 H 
OHV. Ten model to nasz sprzeda-
żowy hit – mówi Łukasz Prusak, 
dyrektor handlowy MTD Poland. 

POZAMIATANE 
NOWOŚCI

Na nowy sezon wśród asortymen-
tu zamiatarek także nie zabraknie 
sprzedażowych nowości. Swoją ofertę 
powiększą firmy NAC oraz Krysiak. 
– Już w tej chwili wprowadzamy na 
rynek modele z rozrusznikiem elek-
trycznym na 230 V i na 12 V z biega-
mi do tyłu. Aspekty, na które klienci 
zwracają szczególną uwagę, to stosu-
nek ceny do jakości, bieg wsteczny, 
możliwość doposażenia w pojemnik 
na kurz i pług lemieszowy do śniegu 
montowany z przodu przed szczotka-
mi oraz szerokość robocza – tłumaczy 
Grzegorz Kowalczyk. – Sukcesywnie 
powiększamy nasze portfolio o nowe 
modele. Są one wielosezonowe, wy-
posażone w silniki całoroczne. Oferta 
na rynku jest coraz większa, a nasza 
z roku na rok coraz ciekawsza, więc 
klienci mają w czym wybierać. Wy-
daje się, że zamiatarki są wciąż seg-
mentem rynku o dużym potencjale 
– mówi z kolei Ernest Pasierbiński, 
specjalista ds. marketingu NAC. 

Wielofunkcyjne urządzenia 
Łukasz Grzankowski
marketing manager

STIGA 

Sprzedaż zamiatarek utrzymuje się na stałym poziomie 
z tendencją wzrostową, a zainteresowanie tego typu sprzętem 
z roku na rok rośnie. W naszym portfolio klienci znajdą model 
SWS 800 G. Zamiatarka ta sprosta potrzebom nawet najbardziej 

wymagających klientów. Model doskonale radzi sobie z oczyszczaniem chodników, 
podjazdów lub ciągów komunikacyjnych. Szczotka idealnie nadaje się do usuwania 
z utwardzonej powierzchni piasku, liści i trawy, ale, co ciekawe, równie efektywnie 
czyni to z cienką warstwą świeżego śniegu. Dodatkowo urządzenie wyposażone 
zostało w akcesoria zewnętrzne, takie jak zbiornik i pług śnieżny, dzięki któremu 
kiedy zimowe opady będą nieco większe, można użyć maszyny także jako pługu 
do ośnieżania. W tym roku przeprowadziliśmy całkowita zmianę tego urządzenia 
poprzez: rozbudowanie panelu sterowania, zmianę wyglądu oraz wprowadzenie wielu 
rozwiązań, dzięki którym jest ono jeszcze bardziej ergonomiczne. Warto również przy 
okazji wspomnieć o naszych maszynach wielofunkcyjnych Silex 95 B oraz Silex 95 H. 
Oba te modele cechuje duża wielozadaniowość. Dzięki temu, że wyposażone zostały 
w wymienne akcesoria, mogą śmiało spełniać funkcję nie tylko zamiatarki, ale i kosiarki 
czy glebogryzarki.   

Fot. Stiga
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NAC
ZAMIATARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM SWP80-950BS-KC
Posiada mocny, 4-suwowy, górnozaworowy silnik Briggs & Stratton 950 SERIES o pojemności 208 cm3. Urzą-
dzenie wyposażone w szczotkę lub opcjonalne akcesoria, takie jak pług lub pojemnik na kurz, doskonale 
sprawdzi się jako sprzęt do utrzymania w czystości kostki brukowej, chodników czy podjazdów posesji o każ-
dej porze roku. Mocny stalowy korpus. Duże koła zapewniają łatwe manewrowanie podczas pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• pojemność: 208 cm3

• liczba biegów: do przodu/do tyłu 5/2
• prędkość jazdy: 1,8-4,8 km/h

• średnica szczotki: 35 cm
• szerokość robocza: 80 cm
• waga: 69,5 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 900 zł

www.nac.com.pl

VICTUS-EMAK
ZAMIATARKA HAAGA 475 PLUS 
Czyszczenie parkingów, placów zabaw, chodników, jak i powierzchni pod dachem 
(sklepy, magazyny). Zamiatanie suchej i mokrej powierzchni (np. mokrych liści). Sys-
tem szczotek talerzowych oraz dodatkowy walec szczotkujący. Zamiatarka wyposa-
żona w osłonę przekładni, która chroni układ oraz ogranicza częstotliwość zabiegów 
konserwacyjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• zbiornik: 50 l
• szerokość robocza: 75 cm
• waga: 12 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 399 zł

www.victus.pl

STIGA
ZAMIATARKA STIGA SWS 800 G
Zamiatarka z 4-suwowym silnikiem. Urządzenie posiada 4 biegi umożliwiające pracę do przodu 
oraz 2 umożliwiające cofnięcie maszyny. Szczotka doskonale nadaje się do usuwania z utwar-
dzonej powierzchni piasku, liści i trawy, ale, co ciekawe, równie efektywnie czyni to z cien-
ką warstwą śniegu. Kiedy zimowe opady będą nieco większe, można użyć maszy-
ny jako pługu do odśnieżania. Co więcej, jeśli nie chcesz pracować szczotką na 
wprost, możesz regulować jej ustawienie w prawo lub lewo do 15°. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: spalinowy, 4-suwowy
• pojemność: 212 cm3

• szerokość robocza: 80 cm
• średnica szczotki: 355 mm

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 699 zł

www.stiga.pl
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KRYSIAK
ZAMIATARKA SPALINOWA FAWORYT GZ80E
Zamiatarka spalinowa wyposażona w silnik OHV z rozrusznikiem elektrycznym 
230 V poradzi sobie w czyszczeniu z zanieczyszczeń i śniegu chodników, parkin-
gów, posesji itp. Opcjonalnie można zamontować pojemnik do zbierania nie-
czystości lub pług do odśnieżania. Posiada 2 biegi do tyłu, zmienną regulację 
prędkości szczotki oraz wysokości kierownicy.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• pojemność silnika: 173 cm3

• szerokość robocza: 80 cm
• liczba biegów: do przodu/do tyłu 2/2
• możliwość regulacji kierownicy

Sugerowana cena detaliczna: ok. 3 510 zł

www.krysiak.pl

MTD POLAND 
ZAMIATARKA SPALINOWA OPTIMA PS 700

Narzędzie ułatwiające sprzątanie wokół domu, firmy czy innych budynków. Za-
miatarka napędzana przez mocny silnik górnozaworowy ThorX, który jest gwa-
rancją nieprzerwanej pracy. Szczotka zamiatarki przechyla się w zależności od 

podłoża, a kąt pracy regulowany jest w 3 pozycjach.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik (typ/pojemność) MTD ThorX 

65 H OHV: 208 cm3

• szerokość robocza: 70 cm
• średnica szczotki: 40 cm

• kąt pracy szczotki: 3 pozycje (lewo, 
środek, prawo)

• napęd (biegi przód/tył): 5 biegów 
w przód / 2 biegi w tył

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 3 550 zł 

www.mtdpoland.pl



Firma Janso to autoryzowany de-
aler sprzętu zmechanizowanego 
i narzędzi ogrodniczych, m.in. 
takich marek, jak STIHL, Honda, 
Grass, AL-KO, Bosch i Makita. 
Funkcjonuje z powodzeniem od 
ponad 20 lat na rynku w Wado-
wicach. Proszę zdradzić przepis 
na sukces punktu dealerskiego 
w tym rejonie.

Od wielu lat jesteśmy autoryzo-
wanym dealerem najlepszych ma-
rek w branży ogrodniczej. To klucz 
do sukcesu. Klienci doceniają jakość 
oferowanego przez nas asortymen-
tu, a także fakt, że mogą go u nas 
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naprawić. Rynek wadowicki jest 
trudny, konsumenci najczęściej szu-
kają konkretnej marki – sprzętu da-
nego producenta o określonej mocy. 
Mimo to w ostatnim czasie trafia 
do nas coraz więcej osób zrażonych 
niską jakością produktów oferowa-
nych przez markety, kłopotliwymi 
procedurami napraw i reklamacji. 

Jak Pana zdaniem z perspekty-
wy ostatnich lat rozwija się za-
potrzebowanie na ogrodniczy 
sprzęt zmechanizowany?

Zapotrzebowanie na ogrod-
niczy sprzęt zmechanizowany 

z roku na rok wzrasta. Z czego 
to wynika? Przede wszystkim ze 
wzrostu świadomości polskiego 
konsumenta, który chce cieszyć 
się pięknym i zadbanym ogro-
dem lub tarasem. To najczęściej 
ludzie młodzi, właściciele domów 
jednorodzinnych, działek itp. Co 
istotne, kupujemy coraz lepszy 
sprzęt, trwalszy, a co za tym idzie 
droższy. Obecnie najlepiej sprze-
dają się urządzenia do pielęgnacji 
zieleni, kosiarki i nożyce do ży-
wopłotu, jesienią wzrasta zain-
teresowanie pilarkami, a w zimie 
odśnieżarkami. Podstawą oferty 
są urządzenia spalinowe, ale po-
siadamy w asortymencie również 
elektryczne oraz akumulatorowe, 
które znajdują coraz więcej zwo-
lenników. Sprzedaż tych grup 
produktów kształtuje się na po-
równywalnym poziomie.

Zdaniem wielu dystrybutorów 
warto stworzyć kompleksową 
ofertę opartą nie tylko o sprze-
daż, ale także serwis i wypoży-
czalnię sprzętu. Czy zgadza się 
Pan z taką opinią?

Nasi klienci oczekują od sprze-
dawanych przez nas urządzeń naj-
wyższej niezawodności i najdłuż-
szej żywotności nawet w przypad-
ku eksploatacji w najtrudniejszych 
warunkach. Bez fachowej konser-
wacji spełnienie tych wymagań 
jest niemożliwe. Obsługa naszego 
salonu troszczy się o to, by klien-
ci cieszyli się z posiadania swoich 
urządzeń przez długie lata. Dlatego 
równolegle ze sprzedażą prowadzi-
my autoryzowany serwis sprzętu. 
Posiadamy autoryzację do napraw 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
wszystkich silników spalinowych 
oraz urządzeń m.in. takich marek, 
jak Briggs & Stratton, Honda, Stihl 
i Tecumseh.

Klienci szukają na rynku sprzętu konkretnego producenta o określonej mocy. 
W ostatnim czasie trafia do nas coraz więcej osób zrażonych niską jakością 

produktów oferowanych przez markety oraz kłopotliwymi procedurami 
napraw i reklamacji – mówi Andrzej Walus z firmy Janso z Wadowic 

ROZMAWIA: NATALIA DUR

Sprawdzone marki 
kluczem do sukcesu

Andrzej Walus z firmy Janso z Wadowic
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OSTRZAŁKA ELEKTRYCZNA 
FAWORYT FE 230

Ostrzałka elektryczna z silnikiem indukcyjnym ide-
alnie nadaje się do ostrzenia łańcuchów wszelkie-

go rodzaju. Wyposażona w tarczę o średnicy  
145 mm oraz solidną metalową podstawę. Silnik 
230 W, tarcza 145 mm, regulacja kąta ostrzenia, 

regulacja zagłębienia tarczy, precyzyjny uchwyt 
prowadzący, oświetlenie.

Krysiak
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl

TRAKTOR OGRODOWY  
TORNADO PRO 9118 XWS

Napęd na 4 koła, oświetlenie w trakcie pracy zapewnia lampa 
LED, wyrzut boczny w trakcie pracy, tempomat, licznik moto-

godzin oraz hydrostatyczna przekładnia. Moc i wytrzymałość 
gwarantuje 2-cylindrowy silnik Kawasaki. Nieprzerwaną pracę 

zapewnia duży zbiornik paliwa o pojemności 15 l, jakość koszenia 
natomiast zamontowany wzmocniony agregat tnący o szeroko-

ści 118 cm z 3 nożami tnącymi. Dostępny od wiosny.

STIGA
ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

www.stiga.pl

KOSIARKA AKUMULATOROWA  
WOLF-GARTEN 72V LI-ION POWER 34
Wyposażona w nowej generacji baterię litowo-jonową 72 V o pojem-
ności 2,5 Ah z wyróżniającą ją na tle konkurencji funkcją błyskawiczne-
go ładowania w zaledwie 1 godzinę. Co więcej zarówno akumulator, 
jak ładowarka zawarte w zestawie są kompatybilne z podkaszarką, no-
życami i dmuchawą 72 V.

MTD Poland
ul. Ogrodnicza 1, 84-252 Orle

www.WOLF-Garten.pl

PILARKA HUSQVARNA 136LI
Cicha, lekka i bardzo prosta w obsłudze pilarka. Idealna dla stolarzy, 
sadowników oraz innych wymagających użytkowników. Wyposażona 
w trwały bezszczotkowy silnik oraz napinacz łańcuch niewymagający 
narzędzi.

Husqvarna
ul. Wysockiego 15B, 3-371 Warszawa

www.husqvarna.com/pl



MILLENIALSI 
I WIELOKANAŁOWOŚĆ

Na początek John Stanley pod-
kreślił, że młode pokolenie pod 
wpływem globalnych przemian 
w technologii (cyfryzacji) oraz me-
todach komunikowania całkowicie 
zmieni także naszą, ogrodniczą 
branżę. Wchodzące na scenę – jako 
decydujące o realiach rynku – po-
kolenie millenialsów (Y) cechuje 
bowiem skrajnie inny model my-
ślenia i inne zachowania konsu-
menckie niż poprzednie generacje, 
zwłaszcza tę określaną mianem Baby  
boomers (urodzeni pomiędzy 1946 
a 1964 rokiem). 

Aby zobrazować jedno z potęż-
nych narzędzi, jakie wpływają na 
taki stan rzeczy, podał, iż na całym 
świecie, w którym żyje ponad 7 mld 
ludzi, funkcjonuje aż 6,8 mld tele-
fonów komórkowych.   

Prelegent przywołał wielokanało-
wość sprzedaży, czyli omnichannel 
commerce, zacierającą granicę mię-
dzy handlem online a tradycyjnym 
(offline). Powszechność Internetu, 

telefonii komórkowej i mobilność 
sprawiły, że konsument dąży do 
tego, aby zakupy, jakie planuje, 
były wygodne, szybkie i możliwe 
do zrealizowania w dowolnym miej-
scu i czasie – 24 godziny na dobę, 
przez 7 dni w tygodniu. Odpowie-
dzią sprzedawców na ten znak cza-
sów jest proces integracji kanałów 
sprzedaży, który generuje wzrost 
przychodów, a także pozytywnie 
wpływa na lojalność współczesne-
go klienta. Coraz częściej podejmu-
je on decyzję o zakupie po przepro-
wadzeniu rozeznania w Interne-
cie, nierzadko z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych czy 
newsletterów (mailingu), chętnie 
korzysta z web-shopów, mobilnych 
aplikacji, ale też nie unika kontak-
tów telefonicznych z handlowcem, 
wreszcie – ceni również możliwość 
sfinalizowania zakupu w tradycyj-
nym sklepie, z produktami fizycz-
nie istniejącymi. W trakcie pobytu 
w centrum handlowym powszechnie 
posługuje się jednak smartfonem 
lub tabletem albo komputerem do-
stępnym w placówce, jednocześnie 
uzyskując informacje od obsługi, by 
w finale dokonać optymalnego wy-
boru. Zdaniem ekspertów wieloka-
nałowość jest przyszłością zarówno 
e-handlu, jak i sprzedaży w trady-
cyjnych punktach detalicznych i, jak 
wynika z prognoz Johna Stanleya, 

dotyczy to również sektora ogrod-
niczego. Konsument ma bowiem do 
dyspozycji więcej dróg zakupu wy-
marzonego produktu, ale zarazem 
sprzedawca posiada więcej możli-
wości dotarcia do odbiorcy.

W odniesieniu do rynku ogrodni-
czego Stanley przewiduje, że w naj-
bliższych latach 30% handlu będzie 
się odbywało online. 

Prelegent dodał, że konsument 
zmienia się m.in. pod wpływem 
mód wywoływanych przez nowo-
czesne, szybko zmieniające się tech-
nologie, takie jak 3D (wprowadzo-
no np. obuwie sportowe z nadru-
kami trójwymiarowymi), 4K itd. 
Nic dziwnego, że przemawiając 
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Wśród gości specjalnych międzynarodowych targów roślin ozdobnych 
FlowersExpo 2016 w Moskwie znalazł się guru w dziedzinie handlu 

ogrodniczego John Stanley. Poprowadził seminarium i warsztaty dla 
rosyjskich detalistów z branży. Przedstawił tendencje globalne, ale 

też przekonał się o specyfice kraju, w którym po raz pierwszy pełnił 
rolę eksperta. Tak czy owak, jego rady, a następnie wnioski z pobytu 

w moskiewskim tyglu mogą być interesujące dla wszystkich

TEKST I ZDJĘCIA: ALICJA CECOT

Prognozy bez granic

John Stanley
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do przedstawicieli rosyjskiego 
sektora ogrodniczego stwier-
dził: „Drukarki 3D przekształcą 
także nasz biznes”. Tymczasem, 
jak poinformował, statystycz-
nie najwięcej na rośliny i kwia-
ty wydaje 35-letnia kobieta, dla 
której zapewne technologia 3D 
nie przedstawia aż takiej warto-
ści jak naturalna zieleń, piękno 
czy zapach.

Porównując pokolenia Baby 
boomers (BB) i millenialsów (Y) 
podał, iż to pierwsze, do któ-
rego przyzwyczaili się właści-
ciele centrów ogrodniczych (ale 
już „odchodzące”), reaguje na 
tzw. przeszkadzający marketing 
(interruption marketing), czyli 
głównie tradycyjne, powtarzane 
w różnych mediach ogłoszenia, 
co w sumie – na zasadzie kropli 
drążącej skałę – ma wywołać silne 
zainteresowanie reklamowanym 
produktem. BB wierzy w obiet-
nice sprzedawcy, łatwo się przy-
wiązuje do produktu, do którego 
da się przekonać, jest „pasywnym 
konsumentem”. 

Natomiast generacja Y wyma-
ga odmiennego podejścia, zaan-
gażowania klientów we współ-
tworzenie wartości rynkowej, 
interaktywności (engagement 
marketing, interactive marke-
ting) – ten typ zachowania kon-
sumenckiego dobrze obrazuje 
np. zamawianie pizzy z dowol-
nie dobranymi przez kupującego 
składnikami wierzchu (zamiast 
spożywania jednego z gotowych 
zestawów z menu). Ponadto mille-
nialsi, czyli osoby „żyjące w sieci”, 
oczekują już w cyberprzestrzeni 
nietuzinkowych, kuszących za-
chęt do dokonania realnego za-
kupu. W nawiązaniu do realiów 
centrów ogrodniczych John Stan-
ley radził m.in., by organizować 

warsztaty, podczas których ich 
uczestnicy będą kreować własne 
produkty, jedynie stymulowani 
przez prowadzącego. Pokolenie 
Y nie trawi natarczywego nama-
wiania do sięgnięcia po dany pro-
dukt – to grupa klientów, której 
zaufanie zdobywa się z trudem. 

SELFIE, FACEBOOK, 
WOW!

Inną podpowiedzią prelegenta 
była zachęta do przygotowania 
w centrum ogrodniczym dobre-
go (= inspirującego) miejsca do 
robienia sobie selfie przez klien-
tów. Z tym konceptem idzie w pa-
rze dbałość o aranżację wejścia 
do punktu sprzedaży, które po-
winno się zmieniać nie rzadziej 
niż co 3 miesiące, w rytm sezo-
nów handlowych. John Stanley 
wyróżnił 5 takich okresów, do-
dając do czterech pór roku Boże 
Narodzenie.

Nie należy unikać teatralności 
w tego typu ekspozycjach – tak-
że wewnątrz sklepu, gdzie każ-
dy display powinno się zmieniać 
co miesiąc. Wszystko to zapew-
ne sprawi, że klienci będą wrzu-
cali zdjęcia z centrum na swoje 
profile w mediach społeczno-
ściowych, popularyzując dane 
miejsce. „Teatralność” służy też 
kreowaniu niepowtarzalnej at-
mosfery w punkcie sprzedaży, 
którą trzeba dostosowywać do 
aktualnych trendów i sposobu 
odbierania rzeczywistości przez 
konsumentów.    

Oczywiste dla Stanleya jest też 
proponowanie nowych, choćby 
i szokujących towarów, które nie-
koniecznie są zgodne z porządkiem 
dotychczasowego, przewidywalne-
go świata miłośników roślin i na-
tury (jako przykład właściwego 
kierunku podał „czekoladowe” 



Na potrzeby pokolenia 
millenialsów centrum 
ogrodnicze powinno 

przygotować dobre  miejsca 
do robienia selfie. Z tym 

konceptem idzie w parze 
dbałość o aranżację wejścia 

do punktu sprzedaży, które 
powinno się zmieniać nie 
rzadziej niż co 3 miesiące, 

w rytm sezonów handlowych

róże, eksponowane na targach Flo-
wersExpo i przykuwające powszech-
ną uwagę zwiedzających).

Według niego hitem stają się tzw. 
fairy gardens, czyli specyficzne mi-
niaturowe ogródki, które mają od-
wzorowywać „bajkowy” krajobraz. 
Od pięciu lat są obowiązkowym 
produktem w amerykańskich cen-
trach ogrodniczych, przeniknęły 
do Kanady i, zdaniem Stanleya, 
wkraczają jako modna kategoria do 

Europy. „Bajkowe ogródki” zawierają 
coś w rodzaju „małej architektury” 
i mogą się kojarzyć z kiczem, przy-
najmniej gdy spojrzy się na przykła-
dy z USA, ale zapewne mogą wystę-
pować w rozmaitych wersjach, jako 
produkty okolicznościowe. 

Rosnącej popularności takich ze-
stawów, przydatnych na balkony, ta-
rasy, patia sprzyja (cytowany przez 
Stanleya) odwrót młodych ludzi od 
roślin ogrodowych. Jednocześnie są 
oni zainteresowani tymi doniczko-
wymi, które korzystnie wpływają 
na jakość życia we wnętrzach. Eks-
pert podkreślał też, że regułą, która 
pozwala zwabić klientów – zwrócić 
ich uwagę na podstawowy produkt 
– jest łączenie tego, co oczywiste, 
z tym, co niespodziewane (rośliny 
w sklepie  w towarzystwie np. „od-
lotowych” kolorowych grabi).

ROŚLINY, KAWA, 
ŻYWNOŚĆ 

Wśród prognoz na najbliższe 
kilka lat Stanley wymienił rosną-
cy udział nieroślinnych działów 
centrum ogrodniczego w zyskach. 
Jego zdaniem zarówno kawiarnia 
lub restauracja, jak i sektor z żyw-
nością (świeże, lokalne produkty) 
będą generowały takie same obroty 
jak krzewy, drzewa, rośliny donicz-
kowe i kwiaty razem wzięte.  
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„Czekoladowe” róże – żywe, podrasowane  kwiaty, oferowane przez holenderską firmę Vip Roses 
pod nazwą Dame Blanche – to zdaniem Johna Stanleya produkt, który mógłby przemówić do 
pokolenia Y 

Przykład tematycznego, „bajkowego ogródka” (fairy garden) – produktu, który 
ma się stać hitem najbliższych sezonów, przybierającego znacznie bardziej 
wyrafinowane formy
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TŁO WYDARZEŃ
Przyjechawszy z wykładami na 

targi FlowersExpo, ekspert z Au-
stralii przekonał się, że w moskiew-
skiej aglomeracji, w której – wg 
nieoficjalnych danych żyje 25 mln 
ludzi – znajduje się około 300 cen-
trów ogrodniczych. Wśród nich jest 
zarówno to największe w Europie 
– Imperial Garden (10 ha, 10 tys. 
gatunków i odmian roślin, usługi 
dotyczące urządzania ogrodów 
itd.), jak i grono małych punktów 
sprzedaży, charakteryzujących się 
skromnym pomieszczeniem i nie-
wielkim asortymentem roślin. Ana-
logicznie: klienci centrów ogrodni-
czych reprezentują dwie, skrajnie 
różne grupy – bogaczy posiada-
jących rezydencje na obrzeżach 
Moskwy i generujących w sumie 

20% obrotów oraz „zwykłych” 
właścicieli balkonów czy dacz. Gi-
ganty, jak część kompleksu „Twoj 
Dom” należącego do grupy Crocus, 
bywają otwarte przez całą dobę,  
7 dni w tygodniu, tak by sprostać 
potrzebom multimilionerów, któ-
rzy preferują „spokojne” robienie 
zakupów nocą, także w niedzielę. 
Niezależnie od typu konsumenta, 
który decyduje o funkcjonowa-
niu danego sklepu ogrodniczego, 
handel w stolicy Federacji Rosyj-
skiej w zasadzie rusza tam dopiero  
8 marca i – ze względów klima-
tycznych – stosunkowo szybko się 
kończy (świąteczno-noworoczny 
sezon nie ma większego znacze-
nia w centrach ogrodniczych). Naj-
ważniejszymi roślinami są krzewy 
i drzewa ozdobne. 

Namiastka jesiennej kompozycji z serii fairy 
garden
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Podstawa: wszyscy badani Źródło: Millward Brown

nie wiem/trudno powiedzieć

poprawi się, sprzedaż 
będzie rosła

utrzyma się na zbliżonym 
poziomie, jak dotychczas

pogorszy się, sprzedaż 
będzie spadać
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Pod koniec 2016 r. instytut 
Kantar Millward Brown tra-
dycyjnie już przygotował na 

zlecenie „Biznesu Ogrodniczego” 
badanie nastrojów w branży. Ich 
wyniki były prezentowane na VI 
Forum Branży Ogrodniczej. War-
to się z nimi zapoznać dokładniej, 
bo pokazują m.in., w których kate-
goriach produktowych można się 
spodziewać najbardziej dynamicz-
nych wzrostów sprzedaży.   

NASTRÓJ ZAWSZE 
WSPANIAŁY?

Wielu z Państwa sceptycznie 
podchodzi jednak do tego specy-
ficznego badania rynku, bo nie do-
starcza ono twardych danych, a je-
dynie informacje o deklarowanych 
nastrojach. To jednak mit, że w ta-
kich badaniach prawie wszyscy re-
spondenci są hurraoptymistyczni 
i niechętnie dzielą się informacjami 
o swoich niepowodzeniach czy oba-
wach. Przeczy temu nie tylko nasza 
natura – Polak nigdy nie przegapi 
przecież okazji, żeby trochę pona-
rzekać – ale także przykłady z in-
nych branż. Nastroje w branży me-
dycznej diagnozuje m.in. pracownia 
badawcza BSM, a wyniki są bardzo 
dalekie od optymizmu.  

Inny przykład? W 2016 r. ba-
danie nastrojów przeprowadziła 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Ankietowani 
mieli ocenić m.in. czy ogólny „kli-
mat” raczej sprzyja, czy przeszka-
dza w prowadzeniu działalności. 

Odpowiedź „warunki zdecydo-
wanie sprzyjają rozwojowi bizne-
su” wybrało 0% badanych.  

CORAZ MNIEJ 
PESYMISTÓW 

Jaki nastrój panuje więc w bran-
ży ogrodniczej na postawie wyni-
ków badań business-to-business 
przeprowadzonych przez instytut 
Kantar Millward Brown w paździer-
niku 2016 r.? – W tym roku wyjąt-
kowo trudno było przeprowadzić 
badanie, tak zapracowani i zajęci 

byli ankietowani – mówiła Izabella 
Anuszewska, research unit director 
Kantar Millward Brown, prezentując 
wyniki badań na VI Forum Branży 
Ogrodniczej. – Już to pozwala wy-
robić sobie opinię o kondycji branży 
– dodawała. Warto podkreślić, że 
na pytania ankieterów odpowia-
dały wyłącznie osoby decyzyjne, 
odpowiedzialne za zatowarowanie 
w placówkach handlowych i firmach 
producenckich. 

Identyczne badania przeprowa-
dzane są od 2012 r. – po czterech 
latach różnice w ocenie nastro-
jów są bardzo wyraźne. Na pyta-
nie o kondycję branży ogrodniczej 
odpowiedź „pogorszy się, sprzedaż 
będzie spadać” wybrało w tym roku  
4 razy mniej ankietowanych – 
w 2012 r. było ich 34%, w 2016 r. 
już tylko 8,5%. W tym czasie odse-
tek odpowiedzi najbardziej pozy-
tywnych – „sytuacja się poprawi, 
sprzedaż będzie rosła” – zwiększył 
się natomiast prawie dwukrotnie 
– z 17,5% w 2012 r. do ponad 34% 
w najnowszej edycji badania. 
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Od 2012 r. – czyli od czasu, kiedy po raz pierwszy instytut Kantar 
Millward Brown zbadał nastroje w branży ogrodniczej – liczba 

pesymistów zmalała czterokrotnie. W najnowszej edycji badania 
spadków sprzedaży obawia się już tylko 8,5% badanych, a wzrostów 

ponad 34% ankietowanych  

Pesymizm jest passé

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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Duże nadzieje wiązane są z wieloma kategoriami. W niemal wszystkich przypadkach spodziewany wzrost przewyższa przewidy-
wany spadek. Tylko w kategorii oczek wodnych sytuacja jest odwrotna.



CZYNNIKI O NAJWIĘKSZYM WPŁYWIE NA ROZWÓJ RYNKU 
OGRODNICZEGO W POLSCE W NAJBLIŻSZYCH LATACH

KONKURENCJA ZE STRONY INNYCH PLACÓWEK HANDLOWYCH

Podstawa: wszyscy badani Źródło: Millward Brown

Podstawa: pracownicy sklepów, centrów ogrodniczych  Źródło: Millward Brown

DEKOR NAJBARDZIEJ 
ROZWOJOWY 

Ankietowani pytani byli także 
o rozwój branży ogrodniczej w per-
spektywie 12 miesięcy, z podziałem 
na kategorie produktowe. Najlepiej 
„wypadły” artykuły dekoracyjne, ro-
śliny ogrodowe, produkty do nawad-
niania, nawozy i podłoża – w tych 
kategoriach wzrostów spodziewa 
się od 47 do 60% badanych. 

Na 3 ostatnich miejscach uplaso-
wały się natomiast takie kategorie, 
jak produkty zoologiczne, rośliny do-
niczkowe i artykuły POND. Jednak 
nawet w przypadku asortymentu 
o perspektywach rozwoju widzia-
nych w relatywnie najciemniejszych 
barwach, przewagę mają optymiści. 
Np. spadki sprzedaży roślin donicz-
kowych przewiduje 9% badanych, 
wzrosty – 22%, a zdecydowana 
większość prognozuje, że sytuacja 
na rynku będzie stabilna.   

WSZĘDZIE DOBRZE,  
ALE W DOMU NAJLEPIEJ 

Co do czynników o największym 
wpływie na rozwój rynku ogrodni-
czego w Polsce w najbliższych la-
tach nie ma zaskoczeń. Część z nich 

– takich jak rozwój budownictwa 
jednorodzinnego, wzrost inwestycji 
publicznych w tereny zielone, zain-
teresowanie uprawą roślin czy po-
trzeba bliskości natury – od wielu 
lat jest motorem napędowym zie-
lonej branży. Warto jednak zwrócić 
uwagę na rosnące znaczenie świado-
mości ekologicznej konsumentów, 
która może – zdaniem prawie poło-
wy badanych – w znaczący sposób 
wpłynąć na rozwój rynku ogrodni-
czego. Duża część ankietowanych 

– ponad 16% – wskazała także na 
trend hometainment, czyli rosnącą 
popularność tworzenia przestrze-
ni rozrywki w otoczeniu domu. To 
trend silnie związany ze zjawiskiem 
określanym mianem cocooning, 
czyli celebrowaniem domatorstwa.   

KONKURENCJA 
I INWESTYCJE 

Na ocenę perspektyw rozwo-
ju rynku wpływa także otoczenie 
konkurencyjne. Co ciekawe, tylko 
niewielka część badanych uważa, że 
centra ogrodnicze silnie konkuru-
ją między sobą – na inne centrum 
ogrodnicze jako na najpoważniej-
szą konkurencję wskazało tylko 9% 
badanych. Za najgroźniejszego ry-
wala uznawane są natomiast skle-
py wielkopowierzchniowe z dzia-
łami ogród i  markety DIY, na któ-
re łącznie wskazało prawie 65% 
ankietowanych. 

Wyniki badania Kantar Millward 
Brown pokazują także, że przed-
stawiciele branży ogrodniczej nie 
narzekają na brak gotówki i chcą 
ją inwestować. 

Ankietowani – odpowiadając na 
pytanie o kondycję ekonomiczną 
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Sklepy wielkopowierzchniowe 
z działem ogrodniczym są po-
strzegane jako największe zagro-
żenie dla prowadzonej działal-
ności. Internet ciągle nie stanowi 
jeszcze poważnego zagrożenia 
lub też jego rola jest bagatelizo-
wana.
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swojej firmy w ciągu ostatnich  
12 miesięcy – najczęściej wybie-
rali opcję „bardzo dobrze, znacz-
nie lepiej niż rok temu” i „dobrze, 
lepiej niż rok temu”. Na taką od-
powiedź zdecydowało się odpo-
wiednio aż 77% wszystkich pro-
ducentów i ponad 63% właścicieli 
sklepów i centrów ogrodniczych. 
Na odpowiedzi „źle” i „bardzo źle” 
postawiło zaledwie 3-4% ankieto-
wanych. Ponadto, w stosunkowo 
krótkiej perspektywie 12 miesię-
cy, w ponad 60% firm planowane 
są inwestycje w rozwój placówki 
lub jej modernizację, a chęć do 
inwestowania wśród producen-
tów jest jeszcze większa – 64%.

DŁUŻNICY CORAZ 
BARDZIEJ WYPŁACALNI

Jeśli ciągle nie udało nam się 
Państwa zarazić optymizmem – 
odwołajmy się do czegoś znacznie 
bardziej przyziemnego niż nastro-
je – do niezapłaconych faktur. 

Wartość Indeksu Zatorów Płatni-
czych BIG to wskaźnik pokazują-
cy poziom bezpieczeństwa prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
w Polsce. Powstaje na podstawie 
ankiet przeprowadzanych wśród 
łącznie 600 przedstawicieli mikro, 
małych i średnich firm, które przyj-
mują m.in. płatności z odroczo-
nym terminem. Najnowsze dane 
o wskaźniku BIG pochodzą z maja 
2016 r. – wzrósł on o 6 punktów 
od poprzedniego pomiaru i wynosi 
obecnie 9,1 pkt. W ciągu pół roku 
odsetek należności regulowanych 
zgodnie z terminem przez firmy 
z zatorami płatniczymi wzrósł 
więc aż o 10% – z 53 do 63%. Choć 
te dane napawają optymizmem, 
to ciągle 43% firm ma problem 
z nieterminowym regulowaniem 
zobowiązań przez odbiorców to-
warów i usług. Nawet najwięksi 
optymiści wiedzą jednak, że ni-
gdy nie jest tak dobrze, żeby nie 
mogło być lepiej.  

Ponad 70% placówek zauważa poprawę ich kondycji finanso-
wej w porównaniu z sytuacją w zeszłym roku. Nieco większą 
prosperity cieszą się producenci – tam poprawę w stosunku do 
zeszłego roku zauważyło aż 77% badanych.

bardzo dobrze – znacznie lepiej niż rok temu

dobrze – lepiej niż rok temu

ani źle, ani dobrze – tak samo jak rok temu

źle – gorzej niż rok temu

bardzo źle – o wiele gorzej niż rok temu

producencisklepyogółem



Podczas VI Forum Branży 
Ogrodniczej Natalia Ha-
talska przedstawiła 5 naj-

ważniejszych trendów, które ma-
ją duży wpływ na rozwój branży 
ogrodniczej. Podkreśliła przede 
wszystkim, że aby odnieść sukces 
na rynku, nie wystarczy obserwo-
wać trendy tylko we własnej bran-
ży, ale trzeba czerpać inspirację 
z otoczenia, a przede wszystkim  
być świadomym i dociekliwym.

URBAN GARDENING
 Przyszłość należy do urban gar-

dening – miejskiego ogrodnictwa, 
w ramach którego rozwija się moda 
na ogrody wertykalne, ogrody na 
parapetach, na balkonach oraz 
w pojemnikach. W USA w ciągu 
ostatnich 5 lat rynek urban gar-
dening zanotował wzrost o 8,2%. 
Prognozuje się, że do 2021 wzrost 
ten będzie na poziomie 6,3% rocz-
nie. – Moda na urban gardening 

stworzyła ogromny potencjał dla 
branży ogrodniczej, ponieważ 
ogrodnictwem zaczęli się intere-
sować klienci, którzy do tej pory 
nie należeli do grupy docelowej 
tej branży – mieszkańcy miast, 
właściciele mieszkań. 

– Ogrody pionowe to następcy 
ogrodów na dachu, które kilka lat 
temu szturmem podbijały serca 
przede wszystkim mieszkańców 
dużych miast. Trend urządzania 
ogrodów na dachach nie odszedł 
w zapomnienie, jest raczej alterna-
tywą dla zielonych ścian. Klienci 
dokonują wyboru w zależności od 
tego, jaką powierzchnią dysponu-
ją. Co ważne, potrzebują doradców 
dysponujących specjalistyczną wie-
dzą dotyczącą gatunków i sposobów 
pielęgnacji roślin, które przyjmą się 
na dachach, ścianach, balkonach, 
parapetach i w pojemnikach – mó-
wiła Natalia Hatalska. – Niewielkie 
powierzchnie oznaczają też zapo-
trzebowanie na narzędzia, które 
zajmują mało miejsca – wskazywała.

GROW YOUR OWN
Z urban gardening ściśle powią-

zany jest trend grow your own oraz 
clean food movement. Dążenie do 
poprawy jakości życia i dbałość 
o zdrowie powodują, że jeszcze 
silniej niż do tej pory zwracamy 
się ku ekologii oraz zdrowemu 
trybowi życia. Na tej podstawie 
silnie rozwija się trend uprawy wa-
rzyw i owoców na własne potrzeby, 
a także szukanie alternatyw dla 
wszechobecnej chemii, w konse-
kwencji czego powiększa się grono 
zwolenników naturalnych metod 
uprawy i pielęgnacji ogrodu, m.in. 
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Urban gardening, grow your own, garden in a box, automation 
devices oraz JOMO to pięć kluczowych trendów, które zdaniem 

Natalii Hatalskiej, blogerki, CEO, head of foresight, infuture hatalska 
foresight institute, mają i będą mieć wpływ na rozwój branży 

ogrodniczej. Warto je znać, aby dostatecznie szybko odpowiadać 
na zapotrzebowanie rynku 

Trzymaj rękę na pulsie

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Natalia Hatalska, blogerka, CEO, head of foresight, infuture hatalska foresight institute



zamiast chemicznych preparatów 
na mszyce miłośnicy ogrodnictwa 
chętnie kupują biedronki. Panuje 
duża moda na miniszklarenki oraz 
produkty, które umożliwiają cało-
roczną uprawę świeżych warzyw 
lub ziół w warunkach domowych.

GARDEN IN A BOX
Ogrodnictwo powinno zwrócić 

uwagę na potrzeby nowego poko-
lenia, zwłaszcza millenialsów, dla 
których najważniejsza jest ela-
styczność. Pokolenie Y to osoby 
urodzone między 1980 a 1994 lub 
między 1980 a 2000 rokiem. Mają 
od 16 do 36 lat. Jest to grupa liczą-
ca w Polsce już ok. 9 mln osób. Ze 
względu na tak dużą liczebność 
oraz fakt, że to właśnie oni kupu-
ją i wydają najwięcej, są i powinni 
być dla firm bardzo ważną grupą 
docelową. Dla tej grupy warto two-
rzyć specjalne produkty. W Anglii 
rynek zdobywają szturmem firmy, 
które proponują zakup „ogrodów 
w pudełkach”. Klient zamawia pu-
dło, które powstało w 100% z re-
cyklingu oraz podlega biodegrada-
cji, a w środku zawiera niezbędne 
produkty do przygotowania wła-
snej uprawy warzyw oraz ziół na 
parapecie czy balkonie. Efektami 
można dzielić się na Facebooku 
lub Twitterze. To produkt, który 
jest łatwy w obsłudze, nie wymaga 
poświęcenia dużo czasu, a każdy 
zainteresowany może zamówić do-
wolną odpowiadającą jego potrze-
bom kompozycję. Jest to pomysł, 
który na Wyspach został uznany 
za jedno z 10 najlepszych rozwią-
zań na prezent.

AUTOMATION DEVICES
Rozwijającym się trendem 

w ogrodnictwie jest automatyza-
cja – automation devices. Rośnie 
popularność dronów ogrodowych, 

czujników badających i sterują-
cych m.in. podlewaniem trawni-
ków. Trzeba pamiętać o tym, że 
żyjemy w kulturze nanosekundy. 
Z badań wynika, że Polacy plasują 
się wśród narodów, które najmniej 
czasu przeznaczają na odpoczynek. 
Poszukują więc takich rozwiązań, 
które skracają wykonywanie nie-
zbędnych czynności w ogrodzie do 
minimum. – Chodzi o to, by cieszyć 
się ogrodem przy jak najmniejszym 
wysiłku – mówiła blogerka. – Wy-
starczy sprawdzić w sklepach z apli-
kacjami jak często ściągane są te, 
dzięki którym można na przykład 
zarządzać ogrodem przez smart-
fona – zauważa Natalia Hatalska.

JOMO…
Coraz więcej zwolenników zy-

skuje trend JOMO (czyt. dżomo), 

który jest przeciwieństwem tren-
du FOMO (Fear od Missing Out). 
FOMO „lęk przed przegapieniem” 
polega na nieustannym monitoro-
waniu pojawiających się treści, naj-
częściej tych w mediach społeczno-
ściowych. Ludzie pozbawieni tego 
bodźca zachowują się podobnie jak 
nałogowiec pozbawiony dostępu do 
używki.  W odpowiedzi na FOMO 
powstał kontrtrend JOMO (Joy of 
Missing Out), który oznacza radość 
z przegapienia i świadome wyłącza-
nie się z technologii. Odcinanie się 
od technologii jest ściśle związane 
z powrotem na łono natury. 

Warto wykorzystać wiedzę o naj-
popularniejszych trendach, bo one 
wszystkie wskazują na szybki roz-
wój branży ogrodniczej. Pod warun-
kiem, że ta będzie odpowiadać na 
zapotrzebowanie rynku. 

W USA w ciągu ostatnich 5 lat rynek urban gardening zanotował 
wzrost o 8,2%. Prognozuje się, że do 2021 wzrost ten będzie na 
poziomie 6,3% rocznie.  Moda na urban gardening stworzyła 
ogromny potencjał dla branży ogrodniczej, ponieważ 
ogrodnictwem zaczęli się interesować klienci, którzy do tej pory 
nie należeli do grupy docelowej tej branży – mieszkańcy miast, 
właściciele mieszkań
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FORM-PLASTIC
SAHARA – PUSTYNNA BRYZA

Inspirowana naturą, funkcjonalna i oryginalna 
linia donic Sahara stworzona została z myślą 

o klientach ceniących piękno, naturę 
i niecodzienne rozwiązania. Faktura donic 

przypomina pofalowane piaski pustyni, 
niektórym przywodzi na myśl też morskie 

fale. Posiada wkłady z dwoma uchwytami, 
pozwalające na ich łatwe wyjmowanie. 

Doniczka dostępna w 5 rozmiarach, w tym 
również wersji slim oraz 4 eleganckich kolorach.

Sugerowana cena detaliczna:  
od 40-50 zł do 90-100 zł

BELLDECO
KOLEKCJA GRIGIO
Komplet trzech osłonek ozdobnych z wyjątkowej kolekcji Grigio. 
Wykonane zostały z metalu w kolorze ciemnego grafitu. Lekkie przetarcia 
mają na celu uzyskanie efektu postarzenia. Idealnie nadają się do 
pomieszczeń w stylu industrialnym i loftów.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 678 zł (komplet)

TO
P 

DO
NI

CE
Właściciele centrów ogrod-

niczych coraz częściej 
zwiększają powierzchnię 

przeznaczaną na donice z plastiku 
kosztem tych z ceramiki. Detaliści 
wybierają  te pierwsze przede wszyst-
kim ze względu na atrakcyjniejszą ce-
nę i dużą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Ponadto plastik z ła-
twością może imitować kamień, rat-
tan czy beton. 

Aby dokonać dobrego wyboru, de-
taliści powinni monitorować trendy. 

Kolor niebieski i jego odcienie nie-
co straciły na popularności, obecnie 
modne są szarości i biele, idealnie pa-
sujące do skandynawskiego wystroju 
wnętrza lub ogrodu. Spośród kształ-
tów dużym zainteresowaniem cieszą 
się proste i oszczędne formy. Hitem 
w przyszłym sezonie mają być doni-
ce wiszące. Podsufitowe donice z pla-
stiku odpowiadają skandynawskiemu 
minimalizmowi – nie zabierają miej-
sca na podłodze, cieszą oko i niewiele 
kosztują. 

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Plastik czy ceramika? Nad tym, na co postawić i jak się 
zatowarować zastanawia się większość detalistów. Prezentujemy 

wybrane i szczególnie polecane przez producentów oraz 
dystrybutorów donice, które zapewnią sukces w sprzedaży 



HAGSEN
DONICZKA SPHERE 290
Donica marki Hagsen to bardzo estetyczny element 
wystroju wnętrza lub otoczenia domu. Jest oferowana 
w szerokiej gamie kolorystycznej oraz dwóch 
rozmiarach: o średnicy 290 i wysokości 175 mm oraz 
średnicy 390 i wysokości 235 mm.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 19,02 zł

PLASTKON
FENCY

Skrzynka balkonowa Fency to idealny produkt, który 
ożywi dom lub ogród. Jest dostępna  

w 6 kolorach oraz 2 rozmiarach: 50 i 75 cm. Do skrzynki 
jest oferowany system samonawadniający oraz 

specjalny metalowy uchwyt do powieszenia.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 39 zł

PROSPERPLAST
SAND

Wielosezonowa, mrozoodporna kolekcja donic Sand 
inspirowana ręcznie modelowaną tradycyjną ceramiką, 

o powierzchni uszlachetnionej łagodnie falującymi 
żłobieniami, uformowanymi na wzór pustynnego piasku. 

Wykazuje zwiększoną wytrzymałość na działanie promieni 
słonecznych i niskich temperatur oraz dużą odporność na 

uszkodzenia mechaniczne.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 22 zł

DEKORPAP
LA’PARI
Biała, drewniana donica dostępna w dwóch wysokościach 
80 i 100 cm łączy w sobie dwa style – prowansalski charakter 
i nowoczesny design. Wykonana z najwyższej jakości 
drewna. Może posłużyć jako donica oraz postument 
dzięki dołączonemu wieku. Plastikowy wkład pozwala na 
umieszczenie żywych oraz sztucznych roślin w środku.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 265 zł

LAMELA
AGAWA
Seria donic Agawa to nowość w ofercie 
Lamela. Donice produkowane są 
w technologii rozdmuchu, dzięki czemu 
są lekkie, trwałe i odporne na mróz. 
Matowa, delikatna powierzchnia 
sprawia, że płynnie wpisują się 
w architekturę ogrodu czy wystrój 
tarasów i balkonów. Dostępne  
w 3 rozmiarach – średnice:  
39 / 46 i 55 cm oraz 4 kolorach: 
antracytowym, kremowym, mokka 
i ceglastym.

Sugerowana cena detaliczna: od 30 zł

FORMA CERAMIKA
KOLEKCJA OSŁONEK  HORTI
Kolekcja donic ceramicznych w różnych wymiarach oraz 
kształtach. Rozmiary dobrane są do roślin storczykowych – 
również na kilka roślin jednocześnie. Gama kolorystyczna 
zawiera naturalne kolory w matowych i satynowych 
wykończeniach. 

Sugerowana cena detaliczna: ok. 29,90 zł za donicę 
o wymiarze  130mmx130mmx130mm
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HITY
w ogrodnictwie

W OGRODNICTWIE
Instytut Kantar Millward Brown w październiku 2016 na 

zlecenie „Biznesu Ogrodniczego” przeprowadził badanie 
„Hity w ogrodnictwie”, które polegało na wskazaniu przez 

reprezentantów placówek handlowych produktów i marek 
posiadających duży potencjał biznesowy 
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W wielu kategoriach dystans pomiędzy ko-
lejnymi markami nie był duży i trudno 
mówić o jednoznacznym liderze. Jednak 

w niektórych udało się wyłonić niekwestionowa-
nych zwycięzców, wskazywanych przez ponad po-
łowę wszystkich badanych. Należą do nich: 

1. Narzędzia ręczne, gdzie 64% głosów na-
leży do Fiskars

2. Nawadnianie – z firmą Cellfast jako li-
derem (57% wskazań)

3. Środki ochrony roślin, gdzie na zwycię-
ską firmę Agrecol zagłosowało 57% badanych

4. Donice, dekoracje: 56% głosów oddanych 
na produkty firmy Lamela

W pozostałych kategoriach najwięcej wskazań 
otrzymały:

• Nawozy: Agrecol – 40%

• Podłoża: Kronen – 40%

• Nasiona, cebule, bulwy,  
kłącza: W. Legutko – 43%

• Sprzęt zmechanizowany: Stiga – 42% 

Narzędzia ręczne – 64%

Nawadnianie – 57%

Środki ochrony roślin – 57 %; nawozy – 40 %

Donice, dekoracje – 56%

Nasiona, cebule, bulwy, kłącza – 43%

Sprzęt zmechanizowany – 42%

Podłoża – 40%



Laureaci „Hitów w ogrodnictwie” mogą  
cieszyć się najwyższymi ocenami będącymi 
wypadkową zadowolenia klientów i atrakcyjności 
biznesowej z perspektywy sprzedawcy – mówi  
dr Izabella Anuszewska, research unit director  
Kantar Millward Brown

Plebiscyt „Hity w ogrodnic-
twie” nie jest rankingiem 
sprzedaży, ale wskazuje na 

produkty i marki, które posiadają 
duży potencjał biznesowy z punk-
tu widzenia reprezentantów pla-
cówek handlowych. Badanie by-
ło okazją do oceny produktów 
ogrodniczych przez osoby pracu-
jące w centrach, sklepach i hurtow-
niach ogrodniczych, a więc mają-
cych styczność z bezpośrednimi 
klientami. Miało ono charakter 
business-to-business i przeprowa-
dzone zostało metodą wywiadu te-
lefonicznego CATI z osobami decy-
zyjnymi, odpowiedzialnymi za za-
towarowanie na próbie 200 osób. 

– Decydenci w placówkach zo-
stali poproszeni, by wskazali naj-
lepsze artykuły, produkty, marki 
lub producentów opierając się na 
swoich doświadczeniach zawodo-
wych. Mieli za zadanie wziąć pod 
uwagę wszystkie aspekty ważne 
z profesjonalnego punktu widzenia. 
A zatem laureaci „Hitów w ogrodnic-
twie” mogą cieszyć się najwyższymi 
ocenami będącymi wypadkową za-
dowolenia klientów i atrakcyjności 
biznesowej z perspektywy sprzedaw-
cy – mówi dr Izabella Anuszewska, 
research unit director Kantar Mill-
ward Brown.
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Każdy z badanych wskazywał 
maksymalnie trzy marki produk-
tów z danej kategorii, którymi 
handel jest najkorzystniejszy 
z biznesowego punktu 
widzenia jego placówki. 
Ankieter klasyfikował 
spontaniczne odpo-
wiedzi respondenta, 
nawet jeśli ten wymie-
nił tylko jeden człon 
z danej nazwy lub jeśli 
podał ją w niedokładnym 
brzmieniu. Jeśli respon-
dent podawał nazwę, 
której ankieter nie miał na 
swojej liście, była ona do-
kładnie zapisywana i kodowa-
na na etapie analiz. W przypadku 
respondentów, którzy twierdzi-
li, że nie potrafią sobie przy-
pomnieć konkretnych ma-
rek, ankieterzy odczytywali 
w losowej kolejności nazwy 

producentów / marek z listy. Oczy-
wiście gotowi byli także do zanoto-
wania ewentualnych dodatkowych 
pozycji spoza wykazu, jeśli bada-
ny by je sobie przypomniał. – Re-
spondenci wypowiadali się tylko 
o tych kategoriach, które są dostęp-
ne w ich sklepach. Okazuje się, że 
średnio w placówce jest to 7 kategorii  
z 9 podlegających ocenie, stosunko-
wo najrzadziej wskazywano sprzęt 
zmechanizowany – podsumowuje 
dr Izabella Anuszewska. 

Ocenie podlegało 9 kategorii 
produktowych:

1. Nawozy
2. Środki ochrony roślin
3. Podłoża
4. Nasiona, cebule, bulwy, kłącza
5. Narzędzia ręczne
6. Sprzęt zmechanizowany
7. Donice i dekoracje
8. Sadzonki roślin
9. Nawadnianie

HITYw ogrodnictwie
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Od kilku lat można usły-
szeć głosy, że formuła 
targów zatowarowa-

niowych organizowanych w hur-
towniach już się wyczerpała. 
Praktyka zdaje się temu prze-
czyć. Hurtownia Semi z Kalisza 
pod koniec listopada świętowa-
ła 20-lecie istnienia połączone 
z pierwszą, bardzo udaną edycją 
targów. Także hurtownie z dłuż-
szym stażem w organizowaniu 
takich spotkań z klientami nie 
zamierzają z nich rezygnować.  
– Tegoroczna edycja naszych tar-
gów zatowarowaniowych była 
najlepszą z dotychczasowych. To 
bardzo skuteczna forma promocji 
przedsezonowych zamówień i na 
pewno będziemy ją kontynuować 
– mówi Robert Wiciński, właści-
ciel hurtowni Clearance. – Zysku-
ją na tym wszyscy. Właściciele 
sklepów mogą złożyć zamówienia 
na bardzo atrakcyjnych warun-
kach, producenci mają możliwość 
zaprezentowania nowości na ko-
lejny sezon, a przedstawiciele 
handlowi w jednym miejscu mo-
gą porozmawiać z wieloma klien-
tami – dodaje.  

TARGI JUŻ W WAKACJE? 
Co się zmieniło jeśli chodzi 

o targi z wieloletnią tradycją? 
Na pewno ich termin. Np. te or-
ganizowane już po raz 8 przez fir-
mę Agrochem odbyły się w grud-
niu ubiegłego roku. Poprzednia,  
7 edycja miała miejsce styczniu, 
ale najbliższą, czyli 9 zaplanowano 
na listopad 2017. – Wyścig z cza-
sem w całej branży trwa. Jeszcze 
kilka lat temu sezon targowy za-
czynał się pod koniec listopada, 
obecnie już w październiku. Han-
dlowcy czasami żartują, że czeka-
my na pierwsze wakacyjne targi 
w sierpniu – mówi Jacek Maczuga, 

Czy targi zatowarowaniowe w hurtowniach to tylko eventy, 
na których trzeba się pokazać, czy opłacalne dla wszystkich 

stron biznesowe przedsięwzięcia? Liczba chętnych do ich 
organizacji pokazuje, że to nadal skuteczna forma promocji 

przedsezonowych zamówień 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 

Piekielne
weekendy?
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Tegoroczna edycja naszych targów zatowarowaniowych 
była najlepszą z dotychczasowych. To bardzo skuteczna 
forma promocji przedsezonowych zamówień i na pewno 
będziemy ją kontynuować – mówi Robert Wiciński, 
właściciel hurtowni Clearance

R E K L A M A  

specjalista ds. handlowych w fir-
mie EkoDarPol. 

Czy targi, zwłaszcza te organi-
zowane w grudniu i styczniu, mają 
jeszcze sens, skoro wielu właścicieli 
sklepów zamawia asortyment dużo 
wcześniej? – Choć już od połowy 
listopada dostarczamy część asor-
tymentu, to nawet ci klienci, któ-
rzy złożyli zamówienia wcześniej, 
przyjeżdżają na targi, bo właśnie 
wtedy wiele produktów można 

zamówić w najkorzystniejszych 
cenach – mówi Piotr Sygnarowicz, 
import/export manager w fir-
mie Planta. – Nasze targi zawsze 
odbywają się w połowie grudnia 
i nie zamierzamy tego zmieniać. 
Klienci mają wtedy więcej czasu 
na zapoznanie się z nowościami, 
nawet biorąc pod uwagę fakt, że 
wielu z nich prowadzi intensywną 
sprzedaż przed świętami Bożego 
Narodzenia – dodaje. 

HANDLOWE ŚWIĘTO 
Targi diametralnie różnią się mię-

dzy sobą pod względem formuły 
i skuteczności dla wystawców. Na 
jednych dominują nagrody rzeczo-
we dla sklepów, na innych głównym 
wabikiem są wysokie rabaty. Niemal 
na wszystkich premiuje się duże za-
mówienia. Wiele zależy jednak od 
uwarunkowań lokalnego rynku. – 
Jako wieloletni uczestnik targów 
zatowarowaniowych, ale też socjolog 
z wykształcenia, zauważam wyraźny 
podział. W zachodniej części Polski, 
od Gdańska po Katowice, obecność na 
targach w hurtowniach ma wymiar 
bardziej integracyjny, najważniejsze 
jest podtrzymywanie relacji, a właści-
ciele sklepów część zamówień złoży-
ła już przed targami. Natomiast na 
wschodzie Polski na targi czeka się jak 
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na handlowe święto i to tam składa-
nych jest większość przedsezonowych 
zamówień – mówi Jacek Maczuga.

CZY TO SIĘ OPŁACA? 
Przedstawienie warunków 

współpracy, przybliżenie oferty, 

zaprezentowanie wprowadzanych 
nowości – to najważniejsze cele tar-
gów deklarowane przez producen-
tów. Priorytetem pozostaje jednak 
sprzedaż. Dzięki rabatom – zarówno 
od producenta, jak i od hurtowni – 
targi zatowarowaniowe są pod tym 

Wymierne efekty
Bogusz Downar-Zapolski
marketing manager 

VILA 

Są hurtownie, które traktują targi raczej jako event – formę 
nagrody dla swoich klientów. Zamówienia schodzą wtedy 
na drugi plan. Jednak podejście większości jest bardziej 

biznesowe i wtedy przynoszą one wymierne efekty finansowe. Dlatego co roku 
dokonujemy selekcji imprez, na których jesteśmy obecni. 
Ważne jest jednak także podejście producenta. Jeśli traktuje hurtownie jak 
zło konieczne, takie imprezy mogą się wydawać niepotrzebnym kosztem. Jeśli 
hurtownie są postrzegane jako partner w rozwoju dystrybucji, obecność na targach 
jest ważnym elementem polityki handlowej. Tak jest w przypadku naszej firmy – ścisła 
współpraca z hurtowniami ma dla nas strategiczne znaczenie.    

względem bardzo efektywne, bo dla 
właścicieli sklepów liczą się przede 
wszystkim promocje. – Obecność 
na targach wiąże się z kosztami, to 
także wyzwanie dla handlowców, ale 
należy na nie patrzeć jak na inwesty-
cję, a zysków – rozmów z klientami, 
które tylko w niewielkiej części do-
tyczą biznesu – nie da się przeliczyć 
na pieniądze – mówi Jacek Maczuga. 
Podobnego zdania jest Piotr Sygna-
rowicz: – Targi mają swoją stronę 
ekonomiczną – ich organizacja musi 

Przedstawienie 
warunków 
współpracy, 
przybliżenie oferty, 
zaprezentowanie 
wprowadzanych 
nowości – to 
najważniejsze cele 
targów 
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się opłacać, ale przynoszą też dłu-
gofalowe zyski, których nie da się 
policzyć. Byłbym jednak daleki od 
stwierdzenia, że będą organizo-
wane zawsze, bo ich formuła jest 
już trochę ograna, trudno klien-
tów czymś zaskoczyć. Jeśli jednak 
targi przestaną być atrakcyjne, 
wymyślimy coś nowego, od tego 
jesteśmy – dodaje. 

BONUS BIESIADNY 
Nieoficjalnie wielu handlow-

ców przyznaje, że na targach, 

które nie są zwieńczone ban-
kietem, frekwencja jest zde-
cydowanie niższa niż na tych 
kończących się uroczystą ko-
lacją. Nawet wysokie rabaty to 
czasami za mało, żeby zachęcić 
właścicieli sklepów do wizyty 
w hurtowni. – Świętowanie jest 
nieodłącznym elementem han-
dlu. Dawniej kiedy kupcy przy-
jeżdżali na dwór króla, udana 
transakcja zawsze kończyła się 
biesiadą. Nie ma nic dziwnego 
w tym, że ten stary zwyczaj jest 
kontynuowany, bo w sprzeda-
ży relacje między ludźmi są nie 
do przecenienia – mówi Bogusz 
Downar-Zapolski, marketing 
manager w firmie Vila. 

 Wyścig z czasem w całej branży trwa. 
Jeszcze kilka lat temu sezon targowy 
zaczynał się pod koniec listopada, 
obecnie już w październiku. Handlowcy 
czasami żartują, że czekamy na pierwsze 
wakacyjne targi w sierpniu – mówi Jacek 
Maczuga, specjalista ds. handlowych 
w firmie EkoDarPol

Nieoficjalnie wielu 
handlowców 
przyznaje, że na 
targach, które nie 
są zwieńczone 
bankietem, 
frekwencja jest 
zdecydowanie 
niższa niż na tych 
kończących się 
uroczystą kolacją



62 TOP INNOWACJA 

O innowacyjnych Kapsułkach do roślin FungiCaps i InsectiCaps nagrodzonych 
w grudniu 2016 Top Innowacją z Piotrem Barańskim, dyrektorem marketingu 

i rozwoju w firmie Agrosimex, rozmawia Agnieszka Idziak,  
redaktor naczelna „Biznesu Ogrodniczego”

stosowania podczas zwalczania szkod-
ników, natomiast FungiCaps wspomaga 
zwalczanie chorób grzybowych. Kapsułki 
można stosować zarówno w pomieszcze-
niach, np. do roślin doniczkowych, jak 
i na zewnątrz. Stosowanie i dawkowanie 
preparatów jest bardzo bezpieczne i łatwe. 
FungiCaps i InsectiCaps nie są środkami 
ochrony roślin, więc nie muszą być podawa-
ne klientom przez sprzedawcę z zamknię-
tej szafy lub zza lady – to z pewnością duże 
ułatwienie sprzedaży.

Jaki jest skład produktu?
Preparaty zawierają substancje roślinne, 

w tym m.in. czosnek – substancję często 
stosowaną przez ogrodników amatorów. 
Dzięki naturalnym składnikom te produkty 
przypadną do gustu konsumentom, którzy 
coraz bardziej cenią ekologię.

Czy klienci poszukują środków w innych 
niestandardowych formach?

Wydaje się, że klienci poszukują właśnie 
takich nowości. Z jednej strony jest to bardzo 
praktyczny i łatwy w stosowaniu produkt, 
a z drugiej forma preparatu i atrakcyjne 
opakowanie bardzo zachęcają do zakupu. 
Zawartość naturalnych składników to ich 
kolejny plus.

Jak sprzedawcy powinni pracować 
z produktem, komu go polecać? Z my-
ślą o jakich klientach powstał?

FungiCaps i InsectiCaps można polecać 
osobom, które mają pewne problemy z ochro-
ną roślin. Preparaty wspomagają zarówno 
ochronę, jak i odżywianie roślin. Kapsułki 
są łatwe w stosowaniu, więc można je po-
lecać osobom, które nie chcą lub nie mogą 
np. wykonywać oprysków, np. w mieszka-
niach czy na balkonach.

W nadchodzącym sezonie ich sprzedaż 
będzie wsparta intensywną kampanią re-
klamową w różnych mediach, m.in. poprzez 
lokowanie produktu w popularnych progra-
mach ogrodniczych w TV. Opakowanie jed-
nostkowe i zbiorcze pozwala na atrakcyjną 
ekspozycję w sklepach. 

Czym wyróżniony produkt – Kapsułki do 
roślin FungiCaps i InsectiCaps – wyróż-
nia się na rynku? Co świadczy o jego 
innowacyjności?

To pierwsze w Polsce preparaty w formie 
kapsułek żelowych i o takim składzie. To 
innowacja – produkt wygląda dużo atrak-
cyjniej niż zwykłe tabletki czy pałeczki do 
roślin doniczkowych. Może być stosowany 
zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, 
jak i na zewnątrz. Kapsułki wypełnione sub-
stancjami roślinnymi wspomagają ochronę 
i nawożenie. Po umieszczeniu w podłożu 
i podlaniu powoli uwalniają swoją zawar-
tość. InsectiCaps rekomendowany jest do 

TOP INNOWACJA GRUDNIA – 
Kapsułki do roślin FungiCaps 

i InsectiCaps

Piotr Barański, dyrektor
marketingu i rozwoju w firmie Agrosimex
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AgroMarina to jedyna w Polsce agrowłóknina, która 
posiada nowe innowacyjne właściwości. Rewolu-
cyjna technologia ochrony upraw przed chłodem 
i wysuszającym wiatrem zapewnia przepuszczal-
ność wody od momentu zastosowania. Nie 
przygniata roślin i pozwala na podlewanie bez 

konieczności odkrywania uprawy zaraz po 
posadzeniu. 

Agrimpex 
ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław

www.agrimpex.pl

Rubryka „Nowości” stanowi cenne źródło informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji 
asortymentowych w placówkach handlowych. 

W styczniu certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie Agrimpex za agrowłókninę AgroMarina.

Gratulujemy!

POLECAMY NOWOS ́  CI
WYRÓZ ̇  NIAMY INNOWACJE!

AGROWŁÓKNINA 
AgroMarina



NASIONA PAPRYKA ‘ORNELA’
Odmiana słodka, średnio wczesna, polecana do upra-

wy w tunelach foliowych, w cieplejszych regionach Pol-
ski może być także uprawiana w gruncie. Tworzy owoce 

trójkątne, wydłużone, żółte, o masie ok. 160 g. Miąższ 
owoców jest gruby, soczysty, bardzo smaczny. Owoce 

mają kolor zielony w pierwszej fazie dojrzałości. Odmia-
na polecana do przygotowywania przetworów i mrożo-
nek na dowolnym etapie dojrzałości. Odporna na wirus 

mozaiki tytoniu P0.

Werbena Art Nasiona
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

NASIONA SŁODKA CZERWONA 
PAPRYKA ‘CORNO DI TORO GIALLO’

Wczesna odmiana słodkiej papryki znana również pod 
nazwą czerwone bycze rogi. Wytwarza oryginalne, czer-

wone, stożkowate owoce, o wielkości dochodzącej na-
wet do 25 cm. Miąższ soczysty, bardzo słodki.

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

www.nasiona.pl

NASIONA OTOCZKOWANE 
Z NATURALNYM BIOSTYMULATOREM 
NANO-GRO
Otoczka nasion zawiera całkowicie naturalne składniki, 
w 100% bezpieczne dla ludzi i środowiska. Skład otoczki: 
mączka drzewna, talk, kaolin, bentonit, nano-gro. Na-
turalny biostymulator nano-gro uruchamia mechanizm 
obronny rośliny, zwiększa energię kiełkowania i odpor-
ność, stymuluje jej wzrost i plonowanie. Nasiona otoczko-
wane to łatwy i dokładny wysiew, równomierne wscho-
dy bez potrzeby przerywania roślin.

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

www.plantico.pl

OGRÓDEK WARZYWNO-ZIOŁOWY  
NA TAŚMIE
Starter dla zwolenników gotowych rozwiązań. Nasiona na ta-
śmie to świetny sposób na proste i szybkie założenie ogródka 
warzywno-ziołowego. Zestaw zawiera 9 taśm, każda o długo-
ści 1,5 m. Dzięki optymalnemu rozmieszczeniu nasion nie ma 
konieczności wykonywania przerywki i rośliny rosną we właści-
wej rozstawie.

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

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA PAPRYKA ‘PARADE’
Odmiana słodka, polecana do uprawy w tunelach 

foliowych oraz w gruncie w cieplejszych rejonach 
Polski. Tworzy owoce trójkątne, wydłużone, o wa-

dze ok. 160 g, intensywnie czerwone w fazie dojrza-
łości botanicznej. Miąższ jest gruby, soczysty, bar-
dzo smaczny. Owoce mają kolor zielony w pierw-
szej fazie dojrzałości. Odmiana odporna na wirus 

mozaiki tytoniu P0.

Werbena Art Nasiona
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

www.nasiona.werbena-art.pl

NASIONA JARMUŻ ‘KAPRAL’
Średnio wczesna, niska odmiana (40-60 cm), 

o ciemnozielonych, lśniących, mocno kędzierza-
wych liściach. Znosi bardzo niskie temperatury,  

nawet do -15°C.

Roltico
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

CEBULKI – KOMPOZYCJA RÓŻOWA
Oryginalna kompozycja kilku gatunków roślin ozdob-
nych, przeznaczona do stworzenia jednobarwnego 
ogrodu w kolorze różowym. Mieszanka zawiera cebulki 
i kłącza: dalii, kalli, lilii, mieczyka oraz zawilca. Stanowi 
nowość dostępną w ofercie cebulek kwiatowych firmy 
W. Legutko od połowy stycznia 2017 r.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl

NASIONA RZODKIEWKA  
‘HALF LONG 18 DAYS’ 
(RAPHANUS SATIVUS L.)
Jedna z najwcześniej plonujących odmian rzod-
kiewek. Okres wegetacji wynosi tylko 18 dni od 
wysiewu. Odmiana przeznaczona do wiosennej 
uprawy w polu oraz w tunelach foliowych, a tak-
że do uprawy jesiennej w polu. Charakteryzuje 
się łagodnym, delikatnym smakiem.

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

 NASIONA POMIDOR 
KOKTAJLOWY ‘AZTEK’

Odmiana amatorska o bardzo niskim wzroście i krza-
czastym pokroju, samokończąca. Polecana również 
do uprawy doniczkowej na balkonach. Rośliny two-

rzą kuliste, bardzo małe (15-20 g), żółte owoce, dając 
niezwykły efekt dekoracyjny.

Roltico
Nochowo, ul. Wiejska 43, 63-100 Śrem

www.roltico.pl

NASIONA RUMBA OŻAROWSKA
Jedna z najlepszych odmian dla przetwórstwa. Owoce 
zawierają najwięcej witaminy C ze wszystkich znanych 

odmian pomidora gruntowego. Są średniej wielkości 
(masa ok. 90 g), bardzo kształtne, lekko spłaszczone, do-
brze odrywające się od rośliny. Cechą charakterystycz-
ną jest piękna barwa (kolor arbuzowaty) uwarunkowa-

na genetycznie. Owoce mięsiste, z dużą ilością komór 
nasiennych, twarde, odporne na pękanie i zgniatanie. 

Odmiana wczesna, bardzo plenna, tolerancyjna na 
choroby.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NOWOŚCI64



WÓZEK OGRODOWY
Wózek cechuje wyjątkowa estetyka wpi-
sująca się w nowoczesne obejście domu 
jednorodzinnego. Ergonomiczny uchwyt 
zapewnia wygodę oraz stabilność pod-
czas użytkowania, a 12-calowe koła na 
łożyskach zapewniają łatwość w po-
konywaniu przeszkód.Pojemność: 67 l; 
udźwig: 50 kg; wysokość: 100 cm; szero-
kość: 50 cm; długość: 65 cm.

Hagsen
al. L. Okulickiego 16c, 35-206 Rzeszów

www.hagsen.pl

FLOROVIT DO POMIDORÓW 
I PAPRYKI

Nawóz dostosowany do potrzeb pokarmowych 
wszystkich odmian pomidorów i papryki upra-

wianych w gruncie oraz w pojemnikach. Regu-
larne stosowanie gwarantuje prawidłowy wzrost 
i plonowanie, zapewnia zdrowe i smaczne owo-

ce oraz zwiększa odporność na niekorzystne wa-
runki i choroby. Dostępny jako płyn i granulat.

GRUPA INCO
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

www.florovit.pl

OSŁONKA ARUBA
Jedna z niewielu osłonek do kwiatów na polskim rynku 
o delikatnej, matowej powierzchni i nowoczesnym kształ-
cie. Idealnie wpisuje się w nurt skandynawskiego stylu 
cieszącego się obecnie dużą popularnością. Dostępna 
w 9 kolorach i 5 rozmiarach: 13, 15, 17, 20 i 25 cm.

FORM-PLASTIC
ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek

www.formplastic.pl

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA  
C1600 ERGO LINE™

Nowoczesna siekiera spełni oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających użytkowników. Kształt głowicy przy-

stosowany do rozłupywania drewna. Ostrze wykonane 
z wysokiej jakości stali hartowanej. Trzonek z kompozytu 

zapewnia amortyzację podczas uderzenia. Antypoślizgo-
wa powierzchnia SAFETOUCH™, pokrywająca trzonek za-

pewni pewny chwyt i wygodę.

Cellfast
ul. W. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

PIKOWNIK RAMP
Pikownik z ergonomiczną rączką, lekki i funkcjo-
nalny. Wykonany z wysokiej jakości wzmocnio-
nego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest 

wyjątkowo wytrzymały. Przeznaczony do sadze-
nia cebul, nasion oraz sadzonek.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

OSŁONKI ALBERO WHITE
Albero white to wyjątkowa, unikatowa seria osłonek w rozmiarze XXL. 
W skład kolekcji wchodzą donice i wazon. Biała powierzchnia osło-
nek imituje wzór plecionki. Osłonki wykonane zostały 
z papier-mâché, dzięki czemu są lżejsze niż betono-
we i mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. 
Tylko do użytku wewnętrznego. 
Kolekcja idealnie pasuje za-
równo do nowoczesnych, jak 
i klasycznych wnętrz.

BELLDECO®

ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

KAPTUR BŁYSKAWICZNY ZIMOWY PLUS
Dzięki zastosowaniu dwóch warstw agrowłókniny, pomiędzy 
którymi jest komora powietrzna, daje potrójną ochronę rośli-
nom nieodpornym na działanie zimy, takim jak rododendrony, 
iglaki, róże czy winorośle. Specjalnie dobrana grubość agrow-
łókniny tworzy otulinę, która zapewnia prawidłowy przebieg 
zimowej wegetacji i pomaga przetrwać roślinie aż do wiosny. 
Dodatkowo jest wyposażony w zamek błyskawiczny do szyb-
kiego zamykania.

AGRIMPEX
ul. Zwierzyniecka 2, 37-500 Jarosław

www.agrimpex.pl

NAWÓZ DO STORCZYKÓW NA 
OKRES KWITNIENIA

Specjalistyczny nawóz do wszystkich rodzajów 
storczyków znajdujących się w okresie kwitnie-

nia. Zawiera wszystkie składniki konieczne do in-
tensywnego, długiego i wielokrotnego kwitnie-
nia tych roślin. Jego regularne stosowanie przy-

spiesza rozwój pąków oraz zapewnia kwiatom 
intensywne wybarwienie i zdrowy wygląd.

Bros
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

www.bros.pl

NASIONA NA TAŚMIE: PIETRUSZKA 
NACIOWA FESTIVAL 68
Odmiana o liściach gładkich, intensywnie zielonych, 
bardzo aromatycznych, odpornych na żółknięcie i to-
lerancyjnych na mączniaka prawdziwego. Wzrost ro-
ślin bardzo intensywny, plon liści wysoki. Pierwszy zbiór 
natki można uzyskać po około 100 dniach od wysiewu. 
W lata sprzyjające możliwe jest uzyskanie trzech zbio-
rów handlowych liści. Na zbiór letni i jesienny nasiona 
należy wysiać wczesną wiosną, natomiast na zbiór 
wiosenny wskazany jest siew pod osłonami w lipcu po-
przedniego roku. Dobrze zimuje w gruncie, nadaje się 
również do pędzenia.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

KOMPOST OGRODOWY
Środek poprawiający właściwości gleby. Pro-
dukt powstaje w kontrolowanym procesie kom-
postowania liści, trawy i gałęzi. Jest bardzo 
bogaty w próchnicę i pożyteczną dla roślin 
mikroflorę. Opakowanie wyróżnia wykonanie 
z ogromną dbałością o szczegóły, w bardzo wy-
sokim standardzie. Dostępne opakowanie: 35 l.

KIK Ziemskie Produkty
ul. Kasprzykiewicza 34, 05-200 Leśniakowizna

www.krajewscy.pl
www.ziemiaogrodowa.pl
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RABARBAR RED CHAMPAGNE
Bylina należąca do gatunku rdestowatych. 

Charakteryzuje się długimi i grubymi zielonymi 
łodygami oraz dużymi liśćmi. Ze względu na ja-

dalne ogonki liściowe to idealny dodatek do so-
ków, kompotów i ciast.

Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior
ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa

www.junior.net.pl

BAZYLIA POSPOLITA – 
MIESZANKA ODMIAN

Mieszanka bardzo aromatycznych typów bazy-
lii. Niezastąpiona w kuchni jako dodatek do sa-
łatek, twarogów i potraw mięsnych. Może być 
uprawiana w ogródku, a także w donicach na 

balkonie czy parapecie.

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

http://nasiona.pl/

MAŚĆ OGRODNICZA DELTA CHRON SPRAY
Preparat służy do zabezpieczania ran drzew i krzewów po 
cięciu, otarciach, pęknięciach, uszkodzeniach mechanicznych 
oraz wyrządzonych przez zwierzęta. Produkt tworzy elastyczną 
i trwałą warstwę ochronną, stanowiącą mechaniczne 
zabezpieczenie przed infekcjami grzybowymi i bakteryjnymi 
oraz skutecznie zabezpiecza przed szkodliwymi czynnikami 
atmosferycznymi.

Sumin D.Czabańska, W.Czabański
Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

NASIONA NA KIEŁKI: 
RZODKIEWKA  
‘RED HURRICANE’
Kiełki rzodkiewki ‘Red Hurricane’, o czerwonych 
liściach charakteryzują się dużą zawartością 
antocyjanu barwnika, który ma działanie an-
tyoksydacyjne, czyli utleniające wolne rodniki. 
Zawarty w nich olejek gorczycowy ma działa-
nie przeciwbakteryjne, dezynfekujące, moczo-
pędne i przeciwzapalne. Znakomicie nadają 
się na kanapki, sałatki i surówki do twarożku, jaj, 
a także rozdrobnione do zup.

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

www.plantico.pl

NASIONA –  
MIESZANKA KWIATÓW JADALNYCH
Jadalne kwiaty zyskują obecnie coraz większą popular-
ność w zakresie wykorzystania kulinarnego oraz dekoracji 
potraw. Proponowana przez firmę W. Legutko mieszan-
ka stanowi bogatą kompozycję nasion roślin ozdobnych, 
w skład której wchodzą m.in.: nasturcja, nagietek, chaber 
czy bratek.

W. Legutko PH-N
Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin

www.legutko.com.pl

WAPNO MIKROFLORA 3W1
Wapno Florovit Mikroflora (3w1) to wapno granulowane z kwa-
sami humusowymi i pożytecznymi mikroorganizmami. Skutecz-
nie odkwasza glebę i ją użyźnia. Wspomaga zdrowotność roślin 
dzięki zawartym w nim substancjom humusowym (1 kg produktu 
zawiera 60 x więcej substancji humusowych niż 1 kg obornika). 
Dostępny w opakowaniach: karton 1 kg, worek 5 i 10 kg.

GRUPA INCO
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

www.florovit.pl

OGRÓDEK WARZYWNO-ZIOŁOWY NA TAŚMIE
Nasiona na taśmie to idealne rozwiązanie dla każdego początkującego 

ogrodnika. Połączone ze sobą taśmy to świetny sposób na proste i szybkie 
założenie ogródka. Zestaw zawiera 9 taśm, każda o długości 1,5 m. W ofer-

cie również 3 zestawy taśm, każda z różnymi odmianami ziół i warzyw.

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

www.vilmorin-garden.pl

FRUCTUS NATURA BIOHUMUS 
VITAL – UNIWERSALNY

Naturalny, organiczny środek uzyskany z hodowli 
dżdżownic kalifornijskich. Pobudza życie biologiczne 
gleby, poprawia jej strukturę i zwiększa ilość składni-
ków pokarmowych. Korzystnie wpływa na wielkość 

i jakość plonu roślin domowych, ogrodowych oraz 
warzyw i owoców. Nawóz można stosować przez 

cały rok.

FOSFAN
ul. Nad Odrą 44/65, 70-001 Szczecin

www.fructus.pl

NASIONA POR GOLEM
Odmiana wczesna polecana do zbioru późnoletniego 
i jesiennego. Tworzy bardzo długą  
(40-50 cm), białą łodygę rzekomą o średnicy 2,5 cm. 
Udaje się bardzo dobrze zarówno z rozsady (około 
90-100 dni od wysadzenia do zbioru), jak i z siewu bez-
pośredniego do gruntu. Odmiana przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa (suszenie, 
mrożenie). Nie jest odporna na mróz.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl

NASIONA CZOSNEK 
NIEDŹWIEDZI
Roślina mrozoodporna, o właściwościach lecz-
niczych. Pobudza układ odpornościowy. Pach-
nące czosnkiem liście – podstawowy materiał 
zielarski i przyprawowy – zawierają dużo wita-
miny C. Można je kisić, marynować, dodawać 
do sałatek. Czosnek niedźwiedzi preferuje prze-
puszczalne, żyzne podłoże, stanowisko zacie-
nione. Siew nasion wczesną jesienią.

PNOS
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki

www.pnos.pl
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KRONEN ZIEMIA DO HORTENSJI 
NIEBIESKICH I FIOLETOWYCH

Ziemia przeznaczona do sadzenia i przesadzania hor-
tensji różowych, czerwonych i białych uprawianych 

m.in. w domach, na balkonach i w ogrodach. To bo-
gate w próchnicę, żyzne podłoże. Wyprodukowane 
w oparciu o frakcje torfu wysokiego z dodatkiem iłu 

głębinowego, nawilżacza i glinu. Zawiera wieloskład-
nikowy nawóz z mikroelementami rośliny. Intensyfikuje 

niebieską barwę kwiatów. Pojemność: 20 l.

Lasland
Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica

 www.kronen.com.pl

NATURA ZIEMIA DO ROŚLIN 
BALKONOWYCH

Ziemia w 100% z naturalnych składników, do-
skonała do upraw ekologicznych. To bardzo 

dobre organiczne podłoże dla większości roślin 
o zwiększonych wymaganiach pokarmowych 

uprawianych w pomieszczeniach, na balko-
nach i tarasach z wyjątkiem roślin kwaśnolub-

nych. Receptura wzbogacona o specjalnie 
przygotowane włókna drzewne Ecofibrex® i na-

wóz ekologiczny oraz glinkę. Pojemność: 50 l.

Lasland
Grądy k. Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

BIOZIEMIA DO WARZYW 
I POMIDORÓW
W 100% organiczne podłoże do upraw ekologicznych 
warzyw i pomidorów. Pozbawione sztucznych nawo-
zów. Składa się m.in.: z kompostu zielonego, biohumu-
su, guano. Przygotowane z myślą o klientach preferują-
cych w pełni zdrową, ekologiczną żywność. Dostępne 
opakowania: 50 i 20 l.

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

www.krajewscy.pl

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PISTOLETOWYM 
WIELOFUNKCYJNYM ERGO
Wysokiej klasy wielofunkcyjny zraszacz pistoletowy z bezstopniową 
zmianą funkcji i regulacją siły strumienia. Czytelne oznaczenia uła-
twiają wybór rodzaju strumienia. System SAFETOUCH™ zapewnia 
pewny chwyt i zabezpiecza przed uszkodzeniami. System HANG UP™ 
pozwala na odwieszenie zraszacza w dowolnym miejscu. W ze-
stawie szybkozłącza oraz uniwersalne przy-
łącze do kranu.

Cellfast
ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola

www.cellfast.com.pl

WÓZEK OGRODOWY
Wózek cechuje wyjątkowa estetyka wpisująca się w nowocze-
sne obejście domu jednorodzinnego. Ergonomiczny uchwyt 
zapewnia wygodę oraz stabilność podczas użytkowania, 
a 12-calowe koła na łożyskach zapewniają łatwe pokonywa-
nie przeszkód. Pojemność: 67 l; udźwig: 50 kg; wysokość:  
100 cm; szerokość: 50 cm; długość: 65 cm.

Hagsen
al. L. Okulickiego, 35-206 Rzeszów

www.hagsen.com

SZKLARNIA  
ALUMINIOWA VENUS

Angielska szklarnia Venus o powierzchni 2,5 m2 
stworzona została dla miłośników ogrodnictwa, którzy 

chcą cieszyć się z własnych upraw, a ograniczeni są po-
wierzchnią. Ta mała szklarnia zdoła pomieścić wiosenne 

rozsady, skrzynki z kwiatami czy kilka sadzonek pomidorów. Dzięki 
swoim małym rozmiarom może być postawiona nie tylko w ogro-

dzie, ale również na tarasie czy balkonie. Idealnie sprawdzi się jako 
miejsce do przechowywania ciepłolubnych roślin w zimie. W cało-

ści zbudowana z aluminium i wypełniona 3-milimetrowymi szyba-
mi szklarniowymi.  Wymiary 1,93 x 1,31 m.

ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

ŁOPATA DO ODŚNIEŻANIA 
Z ALUMINIOWĄ LISTWĄ I METALOWYM 

TRZONKIEM
Łopata wykonana z mrozoodpornego tworzywa sztucznego 

z aluminiową listwą wprasowaną w krawędź i metalowym 
trzonkiem zakończonym uchwytem. Idealna do odśnieża-

nia. Dostępna w kilku kolorach.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25a, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

DONICA SURFINIA
SURFINIA to nowoczesna donica balkonowa dostępna 
w 8 różnych kolorach. Aby sprostać oczekiwaniom naj-

bardziej wymagających klientów, ten model skrzyni bal-
konowej jest oferowany wraz z dedykowanym systemem 
nawodnienia oraz specjalnie zaprojektowanymi, plasti-

kowymi wieszakami, które skutecznie chronią skrzynkę 
balkonową przed upadkiem.

Patrol Group
ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków

www.patrolgroup.com
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Przeżyjmy to jeszcze raz
Rok 2016 przyniósł sporo zmian na rynku ogrodniczym. Jakie były najważniejsze wydarzenia, 

inicjatywy i tendencje handlowe? 

Lasland wyznacza trendy 

Sezon 2016 był bardzo udany dla 
marek Kronen, Natura i Torf. – 
Produkty BIO oraz kora ogrodo-

wa rewelacyjnie przyjęły się na rynku, 
a trend eko będzie coraz widoczniejszy 

nie tylko w naszych produktach, ale 
także w sposobie produkcji. Jako firma 
wyznaczamy trendy – jesteśmy coraz 
bardziej świadomi konieczności dba-
nia o środowisko, dlatego oszczędzamy 
surowce, używamy nawozów organicz-
nych i już teraz mamy znaczący wkład 
w redukcję emisji CO2 – mówi Jarosław 
Sieciński, kierownik sprzedaży krajo-
wej w firmie Lasland. – Miniony rok 
był także dowodem na to, że produkty 

najwyższej jakości – takie jak Kronen 
Kora ogrodowa frakcjonowana – znajdują 
coraz większe grono nabywców – dodaje. 

Wielkim sukcesem firmy Lasland były 
również Rodzinne Warsztaty Ogrodni-
cze 2016. – To był strzał w dziesiątkę – 
edukacja i zabawa to coś, czego oczekują 
konsumenci, a na kolejny sezon już dziś 
nie mamy wolnych terminów. Szczególne 
podziękowania należą się naszym part-
nerom – właścicielom i pracownikom 
hurtowni, centrów i sklepów ogrodni-
czych, którzy wspólnie z nami edukują 
klientów i chcą rozwijać branżę ogrod-
niczą – dodaje. 

Wielki debiut 
na rynku narzędzi 

W minionym roku producenci 
wprowadzili na rynek wiele 
nowych produktów, ale jed-

ną z najważniejszych nowości jest linia 
narzędzi ERGO™ firmy Cellfast, otwie-
rająca nowy rozdział w historii firmy. 
Innowacyjne rozwiązania, materiały 
najwyższej jakości, ergonomia i uni-
katowy design – to charakterystyczne 
cechy linii narzędzi ERGO™, obejmują-
cej siekiery, narzędzia pielęgnacyjne, 
grabie i narzędzia do kopania. Mocne 
postawienie na wzornictwo i współ-
praca Cellfast Design Group z polski-
mi projektantami to element nowej 
strategii firmy Cellfast. Spektakular-
ne efekty już są. Po wielu prestiżowych 

Have, przyznawaną przez Radę Eks-
pertów Łódź Design Festival. – Jeste-
śmy przekonani, że nowa linia narzędzi 
powtórzy sukces systemu wodnego ER-
GO i stanie się ważną pozycją w asor-
tymencie naszych partnerów bizne-
sowych – mówi Rafał Słabik, dyrektor 
ds. marketingu i sprzedaży w firmie  
Cellfast. 

nagrodach dla linii systemu wodnego 
ERGO – m.in. Red Dot Award – doce-
niono także nowe narzędzia do kopa-
nia, które otrzymały nagrodę Must 
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Najwyższa jakość 
wygrywa 

Miniony rok udowodnił, że 
również w branży nasiennej 
moda ma znaczenie! Zdro-

wie jest zawsze w modzie, podobnie 

jak świeże warzywa, zioła i  owoce 
z własnego ogrodu. Z tego trendu ko-
rzystają sklepy ogrodnicze oferujące 
nasiona. – Dla konsumentów liczy się 
jednak przede wszystkim jakość, dla-
tego na rynku wygrywają te placówki, 
które oferują nasiona najwyższej jako-
ści – mówi Agnieszka Sudoł, dyrektor 
handlowa PNOS w Ożarowie Mazo-
wieckim sp. z o.o. – W badaniach od-
mian ogórków konserwowych, przepro-
wadzonych przez Zakład Doświadczal-
ny Oceny Odmian w Tarnowie od ma-
ja do sierpnia 2016 r., odmiana PNOS 
‘Tarot’ uzyskała najlepszy plon han-
dlowy, ponad 309 dt/ha. W badaniach 

R E K L A M A  

brało udział 14 odmian 
– dodaje. 

Kluczem do sukcesu 
jest także dobry pomysł 
na produkt, wsłucha-
nie się w potrzeby rynku 
i kreowanie trendów. – To 
domena PNOS w Ożaro-
wie Mazowieckim, cze-
go dowodem jest m.in. 
seria Ogrodowa Apte-
ka, nagrodzona Kreato-
rem GardenTrendów na 
targach Gardenia 2016. 
Wszystko wskazuje na to, 
że Nasiona Roślin Mio-
dodajnych PNOS – jeden 
z nowych programów 
nasiennych – będą hi-
tem sprzedaży w 2017 
roku – dodaje. 







Z początkiem listopada 2016 r.  
w Gliwicach powstał nowy 
sklep ogrodniczy o nazwie 

,,Plon”. Właścicielem placówki jest 
hurtownia Eko-Flora System. – 
Przed podjęciem decyzji o otwar-
ciu nowego sklepu ogrodniczego 
przeprowadziliśmy szeroką anali-
zę co do jego lokalizacji. Z obserwa-
cji jasno wynikało, że placówka po-
winna zostać utworzona w ścisłym 
centrum Gliwic, przy ulicy Dwor-
cowej i tam też go otworzyliśmy. 

Dzięki temu sklep mieści się w bli-
skim sąsiedztwie węzłów komu-
nikacji miejskiej, co stanowi jego 

wielki atut. Dobre położenie oraz 
reklama nowo otwartego punk-
tu, na którą położyliśmy ogromny 
nacisk, powinny przełożyć się na 
przyszłe zyski i dobrze prosperu-
jący punkt – mówi Dariusz Moćko, 
właściciel hurtowni Eko-Flora Sys-
tem. Sklep widoczny jest zarówno 
dla przechodniów, jak i przejeż-
dżających pojazdów, nowoczesny 

To miasto potrzebowało sklepu ogrodniczego zlokalizowanego 
w ścisłym centrum, o nowoczesnym designie z bogatym asortymentem 

– mówi Dariusz Moćko, właściciel hurtowni Eko-Flora System i nowo 
powstałego sklepu ogrodniczego „Plon” Gliwice 

TEKST: NATALIA DUR

Atuty „Plonu”

Przed podjęciem decyzji o otwarciu nowego sklepu 
ogrodniczego przeprowadziliśmy szeroką analizę co do 
jego lokalizacji. Z obserwacji jasno wynikało, że placówka 
powinna zostać utworzona w ścisłym centrum Gliwic, przy 
ulicy Dworcowej i tam też go otworzyliśmy – mówi Dariusz 
Moćko, właściciel hurtowni Eko-Flora System

7272 W OBIEKTYWIE

Justyna Magnor, sprzedawca w sklepie „Plon” w Gliwicach



wystrój i bogaty wybór produktów 
najwyższej jakości. – W ,,Plonie” 
Gliwice klienci mogą nabyć środki 
ochrony roślin, nasiona m.in. firmy  
W. Legutko, opryskiwacze firmy 
Kwazar, produkty takich firm, jak 
Browin i Zielony Dom oraz nawo-
zy firmy Florendi, Polish Gardens 
i wielu innych. Ponadto asortyment 

został wzbogacony o pokarmy dla 
zwierząt domowych. Dzięki temu 
każdy nawet najbardziej wymagają-
cy klient będzie zadowolony z zaku-
pów w ,,Plonie”. W niedalekiej przy-
szłości planujemy także poszerze-
nie asortymentu sklepu o handel 
sadzonkami i drzewkami – dodaje 
Dariusz Moćko. 
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Nawet najbardziej wymagający klient będzie zadowolony 
z zakupów w „Plonie”

Placówka jest wzorcowo zatowarowana
W sklepie dostępne są karmy dla 
zwierząt domowych Szeroka oferta wyróżnia gliwicki sklep
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GRÜNE WOCHE
20- 29.01.2017 – Berlin (Niemcy)

IPM ESSEN
24-27.01.2017 – Essen (Niemcy)

CHRISTMASWORLD, FLORADECORA
27-31.01.2017 – Frankfurt nad Menem 
(Niemcy)

GROEN-DIREKT
07-08.02.2017 – Boskoop (Holandia)

AMBIENTE
10-14.02.2017 – Frankfurt nad Menem 
(Niemcy)

GARDENIA
02-04.03.2017 – Poznań

HOME DECOR
14-17.03.2017 – Poznań

TWÓJ DOM, TWÓJ OGRÓD 
18.03 – Ostróda

FLOWER SHOW
22-25.03.2017 – Istanbuł (Turcja)

FOR GARDEN
23-26.03.2017 – Praga (Czechy)

EDEN – KIERMASZ OGRODNICZY
24.03.2017 – Lublin

KALENDARIUM

Tegoroczna XI edycja targów Gardenia 
z pewnością będzie bardzo udana. Po-

twierdzają to wystawcy, którzy licznie zgło-
sili swój udział w tym wydarzeniu, docenia-
jąc zarówno stronę organizacyjną imprezy, 
jak i jego promocję. Jak widać proponowana 
formuła przynosi wyraźne efekty w biznesie. 
– Targi Gardenia mają jasno sprecyzowaną 
strategię rozwoju oraz plany na przyszłość, 
która oparta jest na znajomości branży 
i opiniach zebranych od naszych partne-
rów biznesowych. Z roku na rok przekonu-
jemy się o skuteczności tych działań – pod-
kreśla Jakuba Patelka, dyrektor projektu. 

– Podczas przygotowań do tegorocznej od-
słony imprezy staramy się stworzyć najbar-
dziej optymalne warunki do pozyskiwania 
przez wystawców nowych klientów. Przed 
nami jeszcze sporo pracy, dlatego zespół 
skupiony jest na wyznaczonych wcześniej 
celach – dodaje. Jednym z głównych powo-
dów, dla których odwiedza się targi Garde-
nia jest możliwość zapoznania się z nowymi 
trendami i innowacyjnym asortymentem ze 
wszystkich sektorów ogrodniczych. Wiele 
z nowości będzie mieć swój debiut właśnie 
na targach Gardenia. Więcej informacji na 
www.gardenia.mtp.pl 

SALON DU VÉGÉTAL

OGRODNICZE PREMIERY 
tylko na targach Gardenia

Międzynarodowe Targi Gardenia odbędą się w dniach 2-4 marca 2017 roku 
w Poznaniu. Tuż przed nastaniem kalendarzowej wiosny stolica Wielkopolski 
będzie miejscem prezentacji nowych trendów ogrodniczych i premier na 2017 rok. 
Targi odbywają się pod patronatem „Biznesu Ogrodniczego” 

Salon du Végétal – jedne z największych w Europie targów roślin i kwiatów 
– zgromadzi około 500 wystawców z Francji i 32 krajów świata. Trzydniowa 
impreza, która odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2017 ma przyciągnąć więcej 
niż 13 tys. gości

Podczas Salon du Végétal 
będzie można zobaczyć 

szeroką gamę roślin i pro-
duktów ogrodniczych. Trzeci 

tydzień czerwca sprzyja wydarzeniu, pozwala 
wystawcom i gościom zapoznać się z aktualnymi 
ofertami oraz przygotować się na nadchodzący 
sezon. Mnóstwo nowych produktów roślinnych 
i najnowsze trendy – tych trzech dni w Nantes 
nikt z branży nie może przegapić. Edycja 2017 

przynosi wiele zmian. W tym roku targi odbę-
dą się po raz pierwszy w Nantes – poprzednie 
miały miejsce w Angers – w znacznie większej 
niż dotychczas hali. Poszerzeniu ulega także 
konkurs Innovert. Do tej pory nagradzano naj-
lepszą roślinę oraz najciekawsze rozwiązanie 
marketingowe, które wpływa na zwiększenie 
sprzedaży. Od teraz nagradzane będą także 
najlepsze rozwiązania techniczne, ogrodnicze 
oraz florystyczne. 
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Została Pani prezesem zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Cen-
trów Ogrodniczych. Jakie są naj-
bliższe Pani plany?

Jest mi niezmiernie miło i cie-
szę się bardzo, że członkowie Pol-
skiego Stowarzyszenia Centrów 
Ogrodniczych obdarzyli mnie za-
ufaniem i powierzyli mi kierowa-
nie naszą organizacją na najbliż-
sze trzy lata. Przede mną i całym 
zarządem w osobach: Mirosława 
Łakomca, Andrzeja Sysiaka, Jaku-
ba Żulickiego oraz Marcina Barto-
siewicza, a także kierownik biu-
ra PSCO, Karoliną Filipiak szereg 
wyzwań, którym będziemy musieli 
sprostać. Biznesowa rzeczywistość, 
której centra ogrodnicze są częścią, 
ulega ciągłym zmianom. Naszą rolą 
jest więc wsparcie członków w dal-
szym ich rozwoju w taki sposób, by 
mogli oni z sukcesem odpowiedzieć 
na oczekiwania coraz bardziej wy-
magających klientów, a jednocześnie 
pozostać konkurencyjni w stosunku 
do innych graczy rynkowych. W re-
alizacji planów liczymy na aktywną 
postawę obecnych członków sto-
warzyszenia, jak również na nowe 
zgłoszenia do naszej organizacji, 
abyśmy mogli reprezentować inte-
resy jak największej części polskich 

centrów ogrodniczych. Serdecznie 
zapraszamy. 

W jaki sposób PSCO zamierza 
zrealizować te cele?

Chcemy kontynuować wspieranie 
naszych członków poprzez działa-
nia szkoleniowe, których celem jest 
podnoszenie i doskonalenie wiedzy 
ogrodniczej i biznesowej. Dzięki 
wysiłkowi i pracy poprzednich za-
rządów przy okazji targów Garde-
nia w Poznaniu organizowaliśmy 
szkolenia i to różnego typu – od 
tych związanych z zarządzaniem 
pracownikami, poświęconym me-
todom motywacji, sposobami na 
radzenie sobie ze stresem, po szko-
lenia z zakresu ekonomii. Jednak 

są one tylko częścią aktywności 
stowarzyszenia i wszystko wska-
zuje na to, że jako grupa musimy 
podjąć nowe wyzwania. Planujemy 
równolegle organizować szkolenia 
rejonowe, jak i w trakcie Walnych 
Zgromadzeń PSCO. W ramach sto-
warzyszenia chcemy powołać także 
specjalne zespoły, które zajmą się 
konkretnymi sprawami, takimi jak 
fundusze europejskie, rozbudowa 
centrów ogrodniczych czy kwe-
stiami prawnymi. Jednocześnie 
zakładamy, że nasza współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, 
szkółkarzami oraz producentami 
rozwinie się jeszcze owocniej niż 
do tej pory i dzięki temu będzie-
my mogli mocniej promować zie-
loną branżę. 

Od maja tego roku pełni Pani rów-
nież funkcję prezesa Grupy Zaku-
powej Dobre Centrum Ogrodni-
cze. Jakie cele są stawiane w ra-
mach działań tej organizacji? 

W stowarzyszeniu PSCO od wie-
lu lat prowadziliśmy rozmowy na 
temat grupy zakupowej. Wydaje 
się jednak, że obecnie nie ma już 
żadnych wątpliwości co do słuszno-
ści powstania tej grupy. Kadencja 
poprzedniego zarządu z Leszkiem 
Kurowskim jako prezesem upłynęła 
pod znakiem tej grupy. Głównym 
celem jej powołania było uzyska-
nie lepszych cen zakupu, jednak 
nie bez znaczenia jest wymiana 
informacji pomiędzy jej członka-
mi, często poufnych, i poszerzanie 
wiedzy, której gdzie indziej się nie 
zdobędzie. Planujemy nadal się 
rozwijać, dopracowywać istnieją-
ce już procedury oraz uzyskiwać 
jeszcze lepsze warunki zakupo-
we, razem prowadzić marketing 
i promować naszą wspólną, polską 
markę Dobre Centrum Ogrodnicze  
(www.dco.org.pl). 

Podczas XIX Walnego Zgromadzenia PSCO dokonano wyboru nowego 
zarządu. Nowym prezesem PSCO została Marzena Bartosiewicz, która 

przez ostatnią kadencję była członkiem zarządu, a od maja tego 
roku pełni również funkcję prezesa Grupy Zakupowej Dobre Centrum 

Ogrodnicze. Jakie wyzwania przed nią stoją?

ROZMAWIA: NATALIA DUR

Szereg wyzwań 
przed nami
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W dniach 24-27 stycznia 2017 r. odbędzie się 35. edycja 
Międzynarodowych Targów Ogrodniczych w Essen, największa tego 

typu impreza w Europie. Na terenie wystawowym wielkości 11 ha 
ok. 1600 wystawców z 50 krajów świata zaprezentuje m.in. nowości 

roślinne, szkółkarskie, technologiczne i florystyczne. Innowacyjność, 
ekologia i różnorodność – w tych trzech słowach można streścić 

ideę spotkania w Essen. Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda 
publiczności dla najlepszej rośliny

Ogrodniczy raj w Essen

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Targi IPM Essen są jedną z naj-
ważniejszych imprez szkół-
karskich na świecie. To nie 

tylko okazja do zaprezentowania 
nowych produktów i zamówienia 
ich bezpośrednio u producenta, ale 
również szansa wymiany doświad-
czeń i kompetencji, zawierania no-
wych kontaktów biznesowych oraz 
uczestnictwa w inspirujących po-
kazach, konferencjach i spotka-
niach. W ubiegłym roku w targach 

wzięło udział 57 tys. zwiedzają-
cych. Aż 64% wystawców i 40% 
zwiedzających przyjechało z zagra-
nicy. IPM Essen wyznacza trendy 
dla całej branży na nadchodzący 
sezon. Hasło tegorocznych tar-
gów – „Dwa państwa, jedna pasja” 
– anonsuje Holandię jako państwo 
partnerskie wydarzenia. 

Jako wiodące na świecie targi 
IPM Essen dają uczestnikom szereg 
możliwości – proponują otwarcie na 
nowe i niekonwencjonalne techniki 
sprzedaży, marketingu, ekspozycji 
oraz eksplozję inspirujących pomy-
słów. Innowacyjność, ekologia, róż-
norodność – w tych trzech słowach 
można streścić ideę kolejnej edycji 
tej imprezy.

Jak podczas każdej edycji, tak 
również i tym razem jury złożone 
z fachowców i specjalistów bran-
ży wyłoni najlepsze osiągnięcia 
w wielu kategoriach. Nowości zo-
staną ocenione na dzień przed roz-
poczęciem imprezy, dzięki temu 
uczestnicy targów poznają zwy-
cięzcę już pierwszego dnia. Odwie-
dzający przyznają także nagrodę 
publiczności dla najlepszej rośliny 
oraz nagrodę „Show Your Colours 
Award”, która wyróżnia  byliny i ro-
śliny drzewiaste o znaczącej war-
tości dodanej i wyjątkowej histo-
rii oraz wiele innych wyróżnień, 
przyznawanych co roku. 

STORYTELLING
IPM Essen to doskonała okazja 

do poznania nowych technik marke-
tingowych. Jedną z najbardziej po-
pularnych jest storytelling. Dobrze 
opowiedziana historia produktu to 
połowa sukcesu. Drzewa, krzewy, 
nawet narzędzia – ich historie – 
mają przemówić do empatii klien-
tów i oddziaływać na ich emocje. 
Skąd pochodzi sadzonka i jej na-
zwa, jakie wartości niesie ze sobą 
posadzenie tego właśnie drzewa 
czy rośliny – takie zagadnienia po-
rusza storytelling. Skąd pomysł na 
zupełnie inne prezentowanie roślin 
i produktów ogrodniczych? Świado-
my trendów klient jest już bardziej 
wymagający niż kiedyś. Szczególnie 
dotyczy to pokolenia Y, które po-
szukuje przede wszystkim jakości: 
autentycznych, zrównoważonych 
i unikatowych produktów. Odpo-
wiedzią tej generacji na wyzwania 
współczesnego świata jest chociaż-
by moda na upcykling – kreatywne 
przetwarzanie starych rzeczy. 
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R E K L A M A  

Polska od lat uczestniczy w targach IPM. Zeszłoroczna edycja 
zgromadziła silną reprezentację złożoną z 21 uczestników. Jednak 

w sezonie 2017 przebudowa hal i przeniesienie polskiego stoiska 
w inne miejsce spowodowały, że  część szkółkarzy zrezygnowała 

z uczestnictwa w targach

Polska zmiana w Essen

Dla polskiej branży ogrod-
niczej targi IPM są okazją 
do nawiązania kolejnych 

kontaktów handlowych oraz pró-
bą otwarcia na nowe rynki zbytu.  
– Oczywiście, że wybieramy się 
na tegoroczną edycję targów. Na-
sze stoisko od ponad 20 lat znaj-
duje się w hali nr 10, która w tym 
roku nie będzie przebudowywana. 
To jedna z kluczowych imprez dla 
branży, świetna okazja nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych. 
Naszym głównym rynkiem zbytu 
młodego materiału jest Europa Za-
chodnia – naszymi odbiorcami są 
między innymi Niemcy, Holandia, 
Belgia. Targi IPM Essen uważam za 
najlepsze spośród wszystkich eu-
ropejskich targów szkółkarskich – 
mówi Anna Ciepłucha, właścicielka 

Gospodarstwa Szkółkarskiego Jan 
Ciepłucha.  Silny skład będzie moż-
na zastać na polskim stoisku naro-
dowym. Szkółki zaprezentują róż-
norodny materiał roślinny – ozdob-
ny i owocowy – zarówno rośliny 
gotowe do handlu, jak i przezna-
czone do dalszej produkcji. – W ra-
mach tegorocznej edycji targów 
IPM zostanie ponownie zorgani-
zowane polskie stoisko narodowe. 
W związku z przebudową obiek-
tu targowego nasze stoisko, wraz 

z hiszpańskimi i portugalskimi fir-
mami, zostanie ulokowane w hali 
7. Hala 9, w której dotychczas byli-
śmy, została już zburzona w związ-
ku z przebudową. Z Polski poja-
dą: Związek Szkółkarzy Polskich, 
Agencja Promocji Zieleni, Clema-
tis Źródło Dobrych Pnączy, Szkół-
ka Drzew i Krzewów Fryszkowscy, 
Gospodarstwo Szkółkarskie Tade-
usz Kusibab, Gospodarstwo Szkół-
karskie Aleksandra Kusibab-Wyka, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Waga-
nowice, Gartenland, 4Flowers. Sto-
isko polskie będzie miało formę wy-
spy, oczywiście w biało-czerwonej 
kolorystyce – wyjaśnia Agnieszka 
Żukowska, prezes Agencji Promocji 
Zieleni. Jak polscy wystawcy odno-
szą do przebudowy? – Moderniza-
cja jest bardzo duża – wyburzenie 
kilku hal, budowa nowych – zapla-
nowana na 3 kolejne lata. W trakcie 
przebudowy, jak i po niej, zmieni się 
geografia większości hal i dotych-
czas znane, utarte ścieżki. Miejmy 
nadzieję, że wszystko będzie dzia-
łać sprawnie – po niemiecku! Za-
praszamy do odwiedzania nas na 
stoisku nr 7C33 w hali 7 – dodaje 
Agnieszka Żukowska. 
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Podobnie jak w poprzednich 
latach, również i w tym ro-
ku firma Planta zorganizo-

wała targi zatowarowaniowe. Była 

w evencie wzięło wielu przedsta-
wicieli czołowych firm z branży 
ogrodniczej, takich jak: Marma 
Polskie Folie, Kard, Lasland, Eko-
ziem, Sumin, Tropical, Lamela, 
EkoDarPol, PlantiCo, Marolex, 
Polan, Cellfast, Kwazar, Prosper-
plast, Roltico, PJM Products, De-
mar, Patrol Group, Kapelańczyk, 
Browin, Agrosimex, RHSP oraz 
Planta – mówi Piotr Sygnarowicz, 
import/export manager w firmie 
Planta. 

Podczas imprezy firma Planta 
oraz pozostali wystawcy zaprezen-
towali nowości produktowe na rok 
2017 oraz pozostałą ofertę. Nie za-
brakło również dodatkowych atrak-
cji. Goście wzięli udział w konferen-
cji oraz w występach artystycznych, 
w tym występie lidera grupy Pod 
Budą Andrzeja Sikorowskiego z cór-
ką Mają. – Jak podczas wszystkich 
imprez organizowanych przez naszą 
firmę, także i na targach zapewnili-
śmy miłą atmosferę, fachową pora-
dę, wsparcie naszych specjalistów 
oraz smaczny poczęstunek – dodaje 
Piotr Sygnarowicz. 

W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie-Mościcach odbyły się 
targi zatowarowaniowe firmy Planta. To już siódma edycja 

imprezy, w której udział wzięli czołowi przedstawiciele firm 
z branży ogrodniczej. Redakcja ,,Biznesu Ogrodniczego” również 

uczestniczyła w tym evencie

Siódma edycja 
targów Planta za nami

TEKST: NATALIA DUR

to już siódma edycja tej imprezy. 
Targi odbyły się w środę 14 grud-
nia w Centrum Sztuki Mościce 
w Tarnowie-Mościcach. – Udział 

Od lewej: Rafał Majewski, Paweł Poręba, regionalni przedstawiciele handlowi Cellfast, Wojciech 
Kaleniecki, kierownik ds. sprzedaży i Łukasz Barczak, przedstawiciel handlowy

Od lewej: Jacek Maczuga, specjalista 
ds. handlowych EkoDarPol i Paweł Pałka, 
przedstawiciel handlowy 

Od lewej: Andrzej Ciupryk, prezes firmy Planta, Jarosław Olewicz, wydawca „Biznesu 
Ogrodniczego”, Marek Sygnarowicz, wiceprezes Planty i Stanisław Wojtowicz, dyrektor marketingu 
w Plancie



81PULS BRANŻY

Od lewej: Daniel Piotrowski i Ignacy Urbanik, 
przedstawiciele handlowi w firmie Lamela

Sławomir Sermak, przedstawiciel 
handlowy PlantiCo

Joanna Surowiec, kierownik ds. handlu 
i marketingu Marolex

Sławomir Miłoś, kierownik regionu Lasland
Od prawej: Justyna Jastrzębska-Guca, dyrektor handlowa KHNO Polan i Krystyna 
Kielar, główny specjalista ds. handlu  z klientką 

Od lewej: Bogusława Sygnarowicz, specjalista ds. zakupu roślin Planta, Maria 
Sygnarowicz-Łabuz, specjalista ds. handlu  i Robert Wyskiel, przedstawiciel handlowy 

Edyta Kochman, wydawca magazynu  
„SlowLife” i Stanisław Wojtowicz

Od lewej: Andrzej Ciupryk, Marianna Komperda ze sklepu Skalniak Spytkowice i Marek Sygnarowicz 

Od lewej: Włodzimierz Smorlik  z firmy Jol-Met 
w Płoniawach, Agnieszka Nowicka, regionalny 
przedstawiciel handlowy w firmie Kwazar i  Izabela 
Grabowska  z firmy Jol-Met
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Od lewej: Jarosław Olewicz, Iwona Stasiowska, project manager Prosperplast i Dariusz Lesiuk, 
przedstawiciel handlowy

Od lewej: Dawid Stankowiak, specjalista 
ds. produkcji Roltico i Andrzej Samul, 
właściciel firmy Roltico

Michał  Czubiliński, przedstawiciel  handlowy   
ds. klientów  detalicznych  Sumin z klientami

Gabriela Wójt, przedstawiciel handlowy Tropical

Mariusz Obara, właściciel firmy Kard i Wioletta 
Azarkiewicz, specjalista ds. handlowych 
EkoDarPol

Iwona Stasiowska, projekt manager Prosperplast z klientami

Od lewej: Krzysztof Gieryszewski, repre-
zentant  firmy Patrol Group  z klientem

Od lewej: Tadeusz Wardęga  z Centrum 
Techniczno-Ogrodniczego Limanowa i  Piotr 
Dziadkowiec z Dom Ogród Sad Pcim

Od lewej: Jan Zawada oraz Izabela i Krzysztof 
Zawadowie, współwłaściciele firmy Ekoziem 





Targi odbyły się 
w hotelu U Ojdanów 
w Węgrowie 
i zgromadziły 
przedstawicieli aż  
41 firm oraz  
55 sklepów i centrów 
ogrodniczych
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Targi odbyły się w hotelu U Ojda-
nów w Węgrowie i zgromadziły 
przedstawicieli aż 41 firm oraz 

55 sklepów i centrów ogrodniczych. 

nowych kontaktów biznesowych, 
wcześniejszego zakupu nowości oraz 
bezpośredniego dotarcia do licznego 
grona klientów. – Takie spotkania 
zacieśniają współpracę pomiędzy 
sklepami a hurtownią. Detaliści ma-
ją okazję kupić artykuły w niższej 
cenie, skorzystać z atrakcyjnych ra-
batów. W tym roku zorganizowali-
śmy targi w grudniu, w zeszłym ro-
ku w styczniu, a w przyszłym roku 
będzie to już listopad. Stawiamy na 
coraz wcześniejszy termin spotka-
nia, ponieważ wpływa to korzystnie 
na zatowarowanie, sklepy mają dużo 
więcej czasu na lepsze przygotowanie 
się do sezonu – mówi Janusz Wachol-
ski, właściciel firmy Agrochem. 

W Węgrowie 2 grudnia odbyła się VIII edycja targów ogrodniczych, 
zorganizowana przez firmę Agrochem. Wystawcy zaprezentowali 

nowości oraz aktualne oferty na nadchodzący sezon.  
Targi były okazją do podsumowania poprzedniego roku. Nawet 

śnieg nie zniechęcił uczestników!

Agrochem 
gotowy do sezonu

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Podczas imprezy producenci zapre-
zentowali ofertę produktową na 
2017 r. Targi zatowarowaniowe by-
ły doskonałą okazją do nawiązania 

Agata Twarowska, regionalny 
kierownik sprzedaży Agrecol

Janusz Wacholski, właściciel Agrochem i Maria Łuczak, specjalista ds. sprzedaży 
„Biznes Ogrodniczy”

Agnieszka Nowicka i przedstawiciel firmy Kwazar 
i Katarzyna Gołębiewska, specjalista ds. obsługi 
klienta

Od lewej: Bartosz Miziołek i Marek Komar, 
przedstawiciele handlowi EkoDarPol
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Waldemar Liziński, przedstawiciel 
handlowy Form Plastic

Od lewej: Ireneusz Kraska, menedżer ds. sprzedaży Agrimpex i Rafał Szewczyk, 
specjalista ds. sprzedaży z klientką

Od lewej: Sebastian Garkowski i Jarosław Ochma-
nowicz, specjaliści ds. plantacyjnych Centnas

Od lewej: Wojciech Klimowicz, regionalny 
kierownik sprzedaży Bros, Artur Maksymiuk i Marek 
Wojewódzki, przedstawiciele handlowi

Od lewej: Mariusz Wójt i Rafał Majewski, 
przedstawiciele handlowi Cellfast

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

Mariusz Obara, właściciel firmy KARD i Rena-
ta Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes 
Ogrodniczy”

Łukasz Nowak, regionalny 
kierownik sprzedaży Fiskars

Piotr Sakowski, lider zespołu 
BioArcus

Grzegorz Paszkowski, regionalny 
kierownik sprzedaży Best-Pest

Od lewej: Marek Dobkowski i Michał Rzepka, regionalni 
przedstawiciele handlowi W. Legutko

Joanna Napiórkowska, reprezentantka firmy 
Zielony Dom

Od lewej: Wojciech Wiśniewski, regionalny 
szef sprzedaży Biovita i Tomasz Bokwa, 
doradca handlowy

Od lewej: Michał Górczyński, młodszy specjalista 
ds. sprzedaży Browin i Maciej Sakowicz, 
przedstawiciel handlowy
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Tomasz Kasperkiewicz, dyrektor 
handlowy Megran

Od lewej: Edward Fuśniak i Tomasz Pyszka, przedstawiciele handlowi RAMP

Od lewej: Wojciech Kazimierczuk i Rafał 
Sikorski, regionalni przedstawiciele 
handlowi Westland

Od lewej: Daniel Piotrowski i Jacek Urbanik, 
przedstawiciele  handlowi Lamela

Od lewej: Jakub Nowicki i Malwina Kucharska, 
specjaliści ds. sprzedaży Sumin

Aleksander Aniołczyk, regionalny przedstawiciel 
handlowy Vilmorin Garden

Od lewej: Maciej Kocoń, starszy specjalista ds. 
sprzedaży Siarkopol i Mariusz Dziędzioł, główny 
specjalista ds. marketingu

Robert Dobosz, przedstawiciel han-
dlowy PNOS

Tomasz Zajda, przedstawiciel handlowy 
Victus-Emak

Sławomir Rzeczewski, regionalny kierownik 
sprzedaży Ampol-Merol Karol Smoleński

Tomasz Sawicki, przedstawiciel handlowy 
Prosperplast

Marek Ryszka, kierownik hurtowni PlantiCo 
Zielonki 
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Podsumowanie minione-
go sezonu, przybliżenie 
warunków współpracy na 

rok 2017, prezentacja nowości 

zorganizowane w Szówsku w Dwo-
rze Zygmuntówka przyciągnęło 
rzesze klientów. 

– Targi zorganizowane przez 
CRO Zając były bardzo udane, 
przyjechało mnóstwo klientów. 
Pozwalają one w krótkim czasie 
dotrzeć do wielu klientów i po-
rozmawiać na temat oferty oraz 
przedstawić warunki współpracy – 
podsumowuje spotkanie Wojciech 
Garbowski, dyrektor handlowy 
w firmie Hydrokomplet. 

Tegoroczna edycja targów zato-
warowaniowych była wyjątkowa, 
ponieważ hurtownia świętowała 
20-lecie istnienia. Była to okazja 
do podsumowań, przypomnienia 
początków działalności oraz wrę-
czenia prezentów. Jednym z nich 
był certyfikat Zające Biznesu. Jak 
wspominał Mariusz Zając obecna 
dobra kondycja hurtowni jest wy-
nikiem ogromnego nakładu pracy 
i zaangażowania. – Kiedy podję-
liśmy z bratem decyzję o założe-
niu hurtowni i zakupie chlewni, 
którą przerobiliśmy na magazyn, 
w pierwszym roku nie zarobiliśmy 
nic, a hurtownia zanotowała stra-
tę. Jednak upór, konsekwencja 
w działaniu się opłaciły. Systema-
tyczność i wytrwałość w dążeniu 
do celu przyniosły pozytywne efek-
ty. Sukces nigdy nie jest efektem 
słomianego zapału – mówił. 

W dniach 10-11 grudnia odbyła się VI edycja targów 
zatowarowaniowych zorganizowanych przez hurtownię CRO Zając 

w Szówsku. Tegoroczne spotkanie było szczególne, ponieważ 
placówka świętowała 20-lecie istnienia. Każdy jubileusz jest 

doskonałą okazją do oceny dotychczasowych osiągnięć. Dlatego 
Mariusz Zając, właściciel hurtowni, podczas uroczystej kolacji 

przypomniał początki działalności

Zające Biznesu

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

oraz wręczenie nagród dla najlep-
szych klientów – to główne punk-
ty VI edycji targów zatowarowa-
niowych CRO Zając. Spotkanie 

Michał Adach, regionalny koordynator ds. 
sprzedaży COMPO Consumer

Zespół Hurtowni CRO Zając

Jarosław Szczepański, regionalny kierownik 
sprzedaży Best-Pest

Od lewej: Paweł Łukasz i Piotr Łukasz, 
właściciele firmy „Łukasz”
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Rafał Kubasik, przedstawiciel 
handlowy Tropical

Od lewej: Dariusz Skotnicki, reprezentant firmy 
Zielona Oaza, Żaneta Lotych, hostessa i Tomasz 
Pogorzelec, kierownik działu sprzedaży Zielona 
Oaza

Od lewej: Jacek Lubieniecki, dyrektor 
zarządzający Vila i Bogusz Downar-Zapolski, 
marketing manager

Małgorzata Jarosz, doradca ds. sprzedaży  
i Czesław Mosz, przedstawiciel handlowy PlantiCo

Alicja Kucharczyk i Adam Małek, reprezentanci 
firmy Plantpol

Od lewej: Tomasz Czerkas, przedstawiciel han-
dlowy w firmie Bros i Tomasz Zelek, regionalny 
kierownik sprzedaży

Jerzy Szymczyk, kierownik regionalny BioExpert

Od lewej: Tomasz Pyszka 
i Edward Fuśniak, przedsta-
wiciele handlowi RAMP

Od lewej: Igor Paciorkowski, 
przedstawiciel handlowy 
w firmie Prosperplast 
i Zbigniew Jakubiec, dział 
handlowy

Dariusz Bartnik, przedstawiciel 
handlowy Spójnia

Od lewej: Kinga Romanik i Mał-
gorzata Romanik, reprezentują-
ce firmę Romanik

Agnieszka Głąbica, koordynator Działu Sprzedaży Sumin 
i Bartosz Gajewski, regionalny kierownik sprzedaży

Od lewej: Małgorzata Lewicka i Renata Pietrzak, 
przedstawicielki handlowe PNOS

Od lewej: Jacek Syrocki, kierownik działu 
marketingu Torseed i Maciej Kania, dyrek-
tor handlowy

Od lewej: Adrian Kuczmaszewski, kierownik działu 
handlowego Ogrodnictwo Wiśniewski Junior, 
Agnieszka i Piotr Tomaszewscy, reprezentanci firmy
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Krzysztof Biedrzycki, przedstawiciel 
handlowy Zielony Dom

Od lewej: Tomasz Poliszek, regionalny kierownik sprzedaży Agrimpex, Tomasz Mędrala, kierownik 
działu sprzedaży, Bogusław Matrejek i Anna Skulska, reprezentanci firmy

Krzysztof Letki, przedstawiciel handlowy 
KARD z klientem

Od lewej: Piotr Rusek i Tomasz Weber, 
przedstawiciele handlowi Grupa INCO

Od lewej: Sławomir Miłoś, kierownik regionu 
Lasland, Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży 
krajowej i Witold Czuksanow

Robert i Wanda Damszowie, właściciele firmy Glotox
Szymon Reinberger, reprezentant handlowy 
Form-Plastic z klientami

Od lewej: Cezary Łosiak, członek zarządu 
Kwazar, Renata Aleksandrzak, dyrektor 
sprzedaży „Biznes Ogrodniczy” i Michał 
Mutrynowski, przedstawiciel handlowy

Jarosław Nieborak, szef sprzedaży 
w kanale tradycyjnym Browin

Robert Wyskiel i Dariusz Marszałek, przed-
stawiciele handlowi Planta

Od lewej: Paweł Pałka, przedstawiciel handlowy 
EkoDarPol, Agnieszka Idziak, redaktor naczelna 
„Biznes Ogrodniczy” i Marek Komar, przedstawiciel 
handlowy EkoDarPol

Artur Niemiec, przedstawiciel hurtowni CRO 
Zając, Paweł Poręba, regionalny przedstawiciel 
handlowy Cellfast i Wojciech Kaleniecki, kierownik 
ds. sprzedaży

Wojciech Grabowski, dyrektor handlowy 
Hydrokomplet i Magdalena Jurczyk, hostessa
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Targi zatowarowaniowe ACM 
Agrocentrum, które od-
były się w minioną środę  

7 grudnia w Centrum Kongreso-
wym Skanska w Kielcach, skupiły 
w jednym miejscu współpracują-
cych z hurtownią dostawców oraz 
właścicieli sklepów. – Odwiedziło 
nas ponad 60 właścicieli sklepów 
z województwa świętokrzyskiego, 
łódzkiego, małopolskiego i śląskie-
go, a swoją ofertę pokazało 43 wy-
stawców. Cieszy mnie także bardzo 
wysoka frekwencja, gościliśmy po-
nad 150 osób – mówi Mirosław Ła-
komiec, właściciel hurtowni ACM 
Agrocentrum. 

 Targi były doskonałą okazją 
do nawiązania mniej formalnych 

relacji, ale przede wszystkim do ze-
brania zamówień oraz nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych. 

– Większość producentów, która 
wzięła udział w wydarzeniu była 
bardzo zadowolona, ponieważ te-
goroczne zamówienia przekroczyły 
znacząco te z ubiegłego roku. Wśród 
wystawców panowały bardzo opty-
mistyczne nastroje. Na stoisku firmy 
Kronen gościł Witold Czuksanow, 
znany dziennikarz i autor książek. 
Właściciele sklepów również wyje-
chali z targów bardzo zadowoleni, 
ponieważ mogli swobodnie poroz-
mawiać oraz zapoznać się z ofertą 
wielu producentów. Sklepy, któ-
re prowadzą dział rolny, a jest ich 
w Polsce wiele, mogły zapoznać się 
z ofertą dla rolnictwa i ogrodnictwa 
profesjonalnego. Tego typu produk-
ty znalazły się na stoiskach takich 
firm, jak: Arysta, Synthos Agro, In-
termag, Agropak, Ciech Sarzyna, 
Barenburg, Granum, Polan, Spójnia 
Nochowo, PlantiCo, ICL (Osmocote), 
Agrimpex, EkoDarPol oraz nowego 
gracza na rynku chemii rolnej, pol-
skiej firmy Innvigo – dodaje Miro-
sław Łakomiec. 

Ponad 60 sklepów, 43 wystawców, mnóstwo udanych biznesowych 
rozmów, profesjonalizm i pozytywne nastroje – tak w skrócie można 

podsumować targi zatowarowaniowe zorganizowane przez  
ACM Agrocentrum. Przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego”  

wzięli udział w wydarzeniu

Biznesowy optymizm 
z ACM Agrocentrum

TEKST: NATALIA DUR

Od lewej: Andrzej Karwat, kierownik regionu 
Agrimpex, Bogusław Matrejek, przedstawiciel 
handlowy i Tomasz Poliszak, kierownik regionu

Anna Smoleńska, dyrektor zarządzająca Ampol-
-Merol Karol Smoleński i Sobiesław Pieprzowski, 
dyrektor regionalny

Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes 
Ogrodniczy” i Mirosław Łakomiec, właściciel 
hurtowni ACM Agrocentrum

Od lewej: Rafał Majewski, przedsta-
wiciel handlowy Cellfast i Wojciech 
Kaleniecki, kierownik ds. sprzedaży



93PULS BRANŻY

Wojciech Diaczuk, regionalny 
przedstawiciel handlowy Vilmorin 
Garden

Monika Balcerek i Dariusz Basaj, reprezentanci firmy 
BIG

Od lewej: Jacek Maczuga, specjalista ds. 
handlowych EkoDarPol i Dariusz Wojtczak, 
przedstawiciel handlowy

Cezary Łosiak, członek zarządu Kwazar, Katarzyna 
Gołębiewska, specjalista ds. obsługi klienta 
i Michał Mutrynowski, przedstawiciel handlowy

Od lewej: Kacper Kut, account manager Agrecol 
i Krzysztof Różalski, kierownik sprzedaży region 
południowo-wschodni

Marek Pietrzak i Marta Menc, specjaliści ds. 
sprzedaży FN Granum

Od lewej: Łukasz Bednarek, przedstawiciel 
handlowy Greenyard Horticulture i Maciej 
Pieniążek, doradca zarządu

Jakub Kordulasiński, regio-
nalny kierownik sprzedaży 
W. Legutko

Michał Adach, regionalny 
koordynator ds. sprzedaży 
COMPO Consumer

Dariusz Bartnik, przedstawiciel 
handlowy „Spójnia” Nochowo

Piotr Rusek, przedstawiciel han-
dlowy Grupa INCO

Monika Noworyta, specjalista ds. marketingu Plantpol 
i Tomasz Drabek, specjalista ds. handlu

Krystian Kowalski, specjalista sprzedaży Intermag 
i Olga Kordaszewska, specjalista ds. marketingu

Anna Rutkowska, dyrektor ds. rozwoju ryn-
ku ogrodniczego Werbena Art i Arkadiusz 
Kranc, reprezentant firmy z klientem

Od lewej: Piotr Witkowski i Krzysztof Kubicki, 
przedstawiciele handlowi Bros
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Michał Zieman, kierownik ds. 
sprzedaży w firmie Pawłowski i Beata 
Stencel, specjalista ds. sprzedaży

Od lewej: Mirosław Łakomiec, właściciel hurtowni ACM Agrocentrum, Jarosław Sieciński, 
kierownik sprzedaży krajowej Lasland, Tomasz Dmowski, regionalny kierownik sprzedaży KIK 
Ziemskie Produkty, Witold Czuksanow, dziennikarz i Sławomir Miłoś, kierownik regionu Lasland

Marzena Olesińska, starszy specjalista ds. 
marketingu Torseed

Dariusz Kacprzak, kierownik produktu KHNO 
Polan i Monika Sasal, specjalista ds. marketingu

Od lewej: Bartosz Gajewski, regionalny kierownik 
sprzedaży Sumin i Jakub Mordka, przedstawiciel 
handlowy ds. klientów detalicznych

Dariusz Lesiuk, przedstawiciel handlowy Prosperplast 
i Iwona Stasiowska, projekt manager

Od lewej: Krzysztof Gieryszewski, manager 
sprzedaży krajowej Patrol Group i Grzegorz 
Dziuban, regionalny przedstawiciel handlowy

Od lewej: Jacek Lubieniecki, dyrektor 
zarządzający Vila i Bogusz Downar-Zapolski, 
marketing manager

Tomasz Dmowski, regionalny kierow-
nik sprzedaży KIK Ziemskie Produkty

Od lewej: Maciej Muskus i Leszek Konior, 
przedstawiciele handlowi Ciech Sarzyna

Piotr Tomaszewski, przedstawiciel handlowy 
Ogrodnictwo Wiśniewski Junior i Emilia Prus, 
specjalista ds. sprzedaży

Od lewej: Krzysztof Cesarz i Paweł Gabryel, 
regional sales representative Westalnd

Zbigniew Rembowski, przedstawiciel 
handlowy PlantiCo



Form-Plastic zaprezentuje nowości na 2017 r., wśród nich znajdzie 
się m.in. Aruba oraz bardzo popularna, bestsellerowa Sahara, jak 

i dotychczasowy asortyment. Produkty firmy będzie można zobaczyć 
w Hali 6, na stanowisku 6C16. 

Firma Form-Plastic weźmie udział w targach IPM Essen. 
Wystawa odbędzie się w dniach 24-27 stycznia 2017 r.

TARGI IPM ESSEN
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W sezonie wiosennym firma W. Legutko wprowadza  
ok. 70 nowości, rozwijając zaproponowane jesienią 
koncepcje sprzedażowe cebulek kwiatowych

Na wiosnę w ofercie cebulek kwiatowych W. Legutko pojawią się 
różne kompozycje kolorystyczne z serii Harmonia Barw, a także 

linia asortymentowa do uprawy w doniczkach lub pojemnikach o na-
zwie Domowy Ogród. Dodatkowo oferowane będą produkty w Maxi 
Pakach. – Wprowadzając nasze nowe serie 
cebulek i kłączy kwiatowych w poprzed-
nim sezonie, odnotowaliśmy duże zainte-
resowanie tym asortymentem. W świetle 
wyników sprzedażowych tych produktów 
zaproponowanie rozwiązań z tego zakresu 
w sezonie wiosennym uznaliśmy za oczy-
wisty fakt – mówi Joanna Legutko, czło-
nek zarządu firmy W. Legutko. 

ROZWÓJ KONCEPCJI 
SPRZEDAŻOWYCH 

W. Legutko



VILMORIN GARDEN 
społecznie

Podczas konferencji „Ekonomia Wzajemności”,   która odbyła się  
1 grudnia w Poznaniu firma Vilmorin Garden otrzymała honorowy tytuł 
Przedsiębiorca zaangażowany za rok 2016

Konferencja była poświęcona tematyce  po-
tencjału  partnerstw lokalnych  i dobrych 

praktyk przedsiębiorstw społecznych w gminach 
subregionu poznańskiego. Barbara Sadowska, 
wiceprezes  Fundacji Barka, mówiła o znaczeniu 
relacji pomiędzy  partnerami. Działania Vilmo-
rin Garden zostały szczególnie docenione, fir-
ma otrzymała  honorowy tytuł Przedsiębiorca 
zaangażowany za rok 2016. – Proces budowa-
nia działań CSR jest bardzo istotny w strategii 

rozwoju Vilmorin Garden. Wspieramy m.in. ini-
cjatywy, w ramach których powstają miejskie 
ogrody, dostarczając nasiona warzyw, kwiatów 
i ziół. Wspólne sianie nasion warzyw, traw i sa-
dzenie cebul, pielęgnacja roślin, zagospodarowa-
nie i animacja otwartych miejskich terenów to 
aktywności, które budują poczucie wspólnoty, 
integrują społeczność lokalną oraz pobudzają 
zainteresowanie ogrodnictwem. Nasze działa-
nia są bardzo szerokie i zróżnicowane. Vilmorin 

Firma BROS wprowadziła do oferty serię odżywek w wygodnych samodozujących 
aplikatorach

ODŻYWIANIE I REGENERACJA 
Z BIOPONEM
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Odżywki będą dostępne zarówno w wersji 
pojedynczej BIOPON eliksir do storczyków 

i BIOPON eliksir do pelargonii, jak i podwójnej 
– odżywce będzie towarzyszył tzw. regenerator 
BIOPON Eliksir DUO do storczyków i BIOPON 
Eliksir DUO uniwersalny. Połączone działanie 
odżywki i regeneratora sprawia, że rośliny od-
zyskują witalność, zdrowy wygląd oraz piękne 
wybarwienie kwiatów i liści. Wszystkie rodza-
je eliksirów będzie można nabyć w dwóch ty-
pach opakowań: kartonikach zawierających 5-6 
aplikatorów i w displayach umożliwiających ich 
sprzedaż na sztuki. – Zarówno same aplikato-
ry, jak i ich opakowania wyróżnia piękny design 
i duża estetyka wykonania. Wprowadzeniu tych 
produktów będzie towarzyszyć bardzo ciekawa 
promocja, o której będą informować handlow-
ców przedstawiciele handlowi Bros – mówi Sa-
bina Jasiukiewicz, marketing manager w firmie 
Bros.  – Zdecydowaliśmy się wprowadzić od-
żywki w formie aplikatora, ponieważ z jednej 
strony panuje moda na tego typu rozwiązania, 
a z drugiej zadecydowały  zalety tych produk-
tów – są one bardzo łatwe i szybkie w aplikacji, 
a dodatkowo cechuje je długie działanie. Jest to 
zasadne, a jednocześnie ciekawe uzupełnienie 
oferty tradycyjnych nawozów do  roślin domo-
wych – dodaje Sabina Jasiukiewicz. 

Garden wspiera inicjatywy, które wpływają na 
świadomość i postawę społeczną we współcze-
snym świecie – mówi Violetta Ratajczak, dyrek-
tor  sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią 
Vilmorin Garden. 

Od lewej:  Piotr Sadowski, prezes Fundacji Barka, 
Violetta Ratajczak, dyrektor sprzedaży na Europę 
Centralną i Wschodnią Vilmorin Garden, Barbara 
Sadowska, wiceprezes Fundacji Barka i Adam Filipiak, 
kierownik logistyki Vilmorin Garden 



Firma POLAN pracowicie rozpoczyna nowy sezon 
handlowy. W dniach 11-12 stycznia 2017 r. weźmie 
udział w największych w Polsce Targach Sadownictwa 
i Warzywnictwa TSW Warsaw Expo Nadarzyn

Firma KHNO Polan zaprezentuje ofertę nasion warzyw i kwia-
tów ze swoim sztandarowym hasłem „Gdy doświadczenie 

tworzy jakość”. Udział w wystawie będzie doskonałą okazją do 
spotkania z obecnymi i potencjalnymi klientami, wymiany opinii 
nt. minionego sezonu oraz produktów firmy. Ciekawe wykłady 
prowadzone przez polskich i zagranicznych naukowców na tema-
ty związane z prowadzeniem i ochroną upraw, doborem odmian 
i nowymi technologami wpływającymi na wydajność produkcji 
wzbogacą wiedzę uczestników imprez. 

W dniach 7 i 8 listopada ub.r. Belldeco po raz kolejny 
otworzyło swoje drzwi dla klientów. Jak co roku showroom 
firmy zachwycił wszystkich uczestników imprezy

Projekty wnętrz Belldeco były ogromną inspiracją dla klientów.  
– Mogliśmy pochwalić się zarówno nowościami, jak i dobrze zna-

nymi produktami. Zaprezentowaliśmy najnowszą kolekcję świąteczną, 
która wprowadziła nas w doskonały klimat i pozwoliła poczuć magię 
tego szczególnego czasu – mówi Agnieszka Kowalska, prezes Belldeco. 
W asortymencie Belldeco można było podziwiać oryginalne ozdoby 
w stylu tradycyjnym i nowoczesnym, począwszy od zawieszek, lampio-
nów, świeczników, a skończywszy na choinkach i świecących kulach 
bawełnianych. – Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym za 
udział, poświęcony czas, za miłe słowa i za atmosferę, którą wspólnie 
stworzyliśmy. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.bellde-
co.pl oraz fanpage’a na FB i śledzenia informacji o nadchodzących no-
wościach i wydarzeniach – dodaje Agnieszka Kowalska. 

INSPIRACJE  
od Belldeco 

POLAN AKTYWNIE
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„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru styczeń 2017

Imię ………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………………………………

Nr domu …………………………………………………………………..

Kod pocztowy ……………………………………………………………..

Miejscowość ………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………….

E-mail …………………………………………………………………….

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 stycznia prawidłowo wy-
pełnionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych 
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo 
wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

……………………  …………………………………………
Data Podpis

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie, 
które wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media 
Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć 
udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez firmę Bros.

Rozwiązanie z numeru 12/86   Stiga życzy spokojnych świąt.

Nagrodę ufundowaną przez firmę Stiga otrzymuje Anna 
Chmura z Wąbrzeźna. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA Z






