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Nie ma co ukrywać – to był trudny dla branży miesiąc, 
który upłynął pod znakiem kapryśnej pogody. Tegoroczny 
sezon nie należy do najlepszych, dlatego tym bardziej 
wszyscy musimy się starać i rozwijać ogrodniczy rynek, 
stworzyć centra, do których klienci będą przychodzić, 
aby spędzać w nich czas. Ta strategia ma szansę powo-
dzenia – czego dowodem są majówki, z których mimo 
nieciekawej i deszczowej aury właściciele centrów są 
zadowoleni! Maj to już tradycyjnie miesiąc kiermaszu 
„Wiosna w ogrodzie”, który i w tym roku mnie nie zawiódł! 

Mnóstwo roślin, doskonała atmosfera – czuć było, że klienci są spragnieni 
wiosny i chcą wreszcie zająć się swoją przestrzenią wypoczynku. Jak każ-
dego roku ogromne wrażenie zrobiły na mnie Ogrody Daisy w Pszczynie, to 
doskonały event organizowany przez Szkółki Południowe, idealne połącze-
nie promocji, sprzedaży i edukacji klientów. W tym roku po raz pierwszy było 
to także spotkanie o charakterze biznesowym, ponieważ w czasie eventu 
odbyło się śniadanie dla klientów. Cieszy mnie, że naszą branżę tworzą 
osoby, które ciągle jeszcze mają głowy pełne pomysłów, które nie mówią 
ostatniego słowa i nie poddają się! Branża ogrodnicza mimo przeciwności 
losu w postaci pogody, na którą nikt nie ma wpływu, to niesamowite perpe-
tuum mobile. Tak trzymać!

Życzę inspirującej lektury!

Perpetuum 
mobile
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6 FELIETON

Jarosław Olewicz
wydawca miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”

To pytanie spędza sen z powiek niejedne-
mu menedżerowi, ale odpowiedź na nie 
jest też kluczowa z punktu widzenia całej 
firmy. Takie pojęcia, jak efektywność czy 
wydajność, są odmieniane przez wszyst-

kie przypadki, ale wbrew pozorom nie są synonimami. 
Efektywność polega na tym, żeby robić to samo przy 

mniejszych nakładach. A to oznacza oszczędności – szu-
kanie tańszych surowców, zmniejszanie kosztów pro-
dukcji, a często także redukcję liczby pracowników. To 
ostatnie rozwiązanie istotnie ogranicza jednak możli-
wości rozwoju firmy w dłuższej perspektywie. 

Natomiast wydajność polega na tym, aby robić więcej 
przy stałych nakładach. W tym przypadku nie szukamy 
oszczędności, tylko – mówiąc potocznie – „wyciskamy” 
maksimum z tego, co już mamy. Bycie wydajnym ozna-
cza bycie skutecznym. 

Jak zmierzyć wydajność? Według definicji Główne-
go Urzędu Statystycznego wydajność pracy w przemy-
śle to „wielkość efektów produkcyjnych uzyskiwanych 
w wyniku pracy ludzkiej przypadających na jednostkę 
tej pracy”. 

Jednostką pracy może być np. godzina albo też cały rok. 
W przypadku pracownika fizycznego czy firmy produk-
cyjnej, ten wskaźnik może być przydatny, ale jak ocenić 

oraz zwiększyć wydajność pracowników „umysłowych”, 
np. w branży doradczej, finansowej czy marketingowej? 

Jest kilka czynników, które wpływają na wydajność. To 
zasoby przedsiębiorstwa, takie jak maszyny, linie produk-
cyjne, komputery, oprogramowanie, ale też wykształcenie, 
wiedza i doświadczenie pracowników. To umiejętność two-
rzenia innowacji, właściwe zarządzanie i organizacja pracy 
oraz odpowiednie motywowanie pracowników. W ostatnim 
dwudziestoleciu Polska uzyskała najwyższy wzrost wydaj-
ności pracy wśród krajów OECD, ale ciągle daleko nam do 
światowej czołówki. Jak to zmienić? Jak pokazują badania, 
zaledwie kilka procent polskich pracowników uczestniczy 
w szkoleniach, podczas gdy w niektórych krajach zachod-
nich regularnie podnosi swoje kwalifikacje blisko połowa 
zatrudnionych. To najlepszy dowód na to, że motywowa-
nie i podnoszenie kwalifikacji personelu jest najskutecz-
niejszym sposobem stymulowania wysokiej wydajności. 

My w branży ogrodniczej nie możemy też zapominać 
o twardych danych, np. tych z raportu Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychologicznego The relative of green versus 
lean office space: sprawdzonym sposobem na podniesienie 
wydajności pracowników i poprawę ich samopoczucia są 
rośliny w biurze. Recepta na wydajność wydaje się więc pro-
sta: menedżerze, kiedy twoi pracownicy będą na szkoleniu, 
biegnij do centrum ogrodniczego po nową paprotkę! 

Jak robić więcej 
w krótszym czasie? 



Poznaj całą rodzinę 
urządzeń akumulatorowych Stiga.

SPRAWDŹ TERAZ

RATY 
0%

cicho

wydajnie

ergonomicznie



Fachowa wiedza poparta konkretnymi przykładami, dokładne odniesienie 
do naszej rzeczywistości oraz informacje z branży podawane na bieżąco – to 
najważniejsze cechy „Biznesu Ogrodniczego”, które powodują, że czasopismo 
jest bezkonkurencyjne i idealnie trafia w potrzeby rynku. 

Ważne są dla mnie profesjonalizm i rzetelność magazynu. „Biznes Ogrodniczy” 
pokazuje rozwój firm – dużych korporacji i tych mniejszych, często rodzinnych 
przedsiębiorstw – to impuls dla innych, to możliwość porównania z własną 
polityką swojego rozwoju i potwierdzenie, że opłaca się stawiać na działanie. 

Dzięki „Biznesowi Ogrodniczemu” mamy możliwość poznawania się, uczenia 
od siebie, dzielenia informacjami i spostrzeżeniami, co bardzo umacnia 
pozycję całej branży.

Idea przyznawania przez zespół redakcji nagród dla najlepszych produktów 
jest niezmiernie miłym akcentem w codziennych zmaganiach i potwierdza, 
że warto inwestować w rozwój i innowacyjność własnej oferty. 

Całą sympatyczną Redakcję pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.

Agnieszka Kowalska
prezes firmy Belldeco

Czytam …
BIZNES
OGRODNICZY
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Mamy ponad 100 własnych odmian roślin warzywnych, które 
stanowią 94% naszej sprzedaży. Stawiamy na hodowlę nowych 
odmian i inwestycje w zaplecze techniczne. Dzięki solidnej 
pracy SPÓJNIA wzbudza zaufanie klientów, a nasza marka 
kojarzy się z wysoką jakością – mówi Paweł Wachowiak, prezes 
zarządu spółki SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze, 
która w tym roku świętuje 100. urodziny 

ROZMAWIA: MICHAŁ GRADOWSKI 

Sto lat 
SPÓJNI

Co roku wprowadzamy do oferty kilka 
wyhodowanych przez nas produktów, które 
oprócz ciekawych cech fenotypowych 
wyróżniają się plennością oraz odpornością na 
choroby i niekorzystne warunki środowiskowe

Już od przyszłego roku śpiewa-
nie „Sto lat” na imprezach fir-
mowych w SPÓJNI będzie raczej 
faux pas, bo w 2017 r. świętują 
Państwo okrągłą „setkę”. Co jest 
najważniejsze w zarządzaniu 
firmą z tak długimi tradycjami? 

Sto lat to rzeczywiście kawał 
czasu. Analizując stuletnią dzia-
łalność firmy mogę stwierdzić 
jednoznacznie, że jest to miejsce 
pracy dla ludzi z wielką pasją. Za-
rządzanie, oprócz rozwiązywania 
codziennych problemów, polega 
w dużej mierze na zarażaniu nią 
współpracowników. Na tej bazie 
buduje się solidność, współodpo-
wiedzialność i zaangażowanie, któ-
re towarzyszyło tej firmie, z ma-
łymi wyjątkami, przez cały wiek.

Jakie osiągnięcie w historii fir-
my uważa Pan za jej najwięk-
szy sukces? 

Sukcesem było samo powstanie 
polskiej firmy hodowlanej jeszcze 
w czasie zaborów i jej dynamiczny 
rozwój do czasu wybuchu II wojny 
światowej. Za decydujący o losach 
spółki sukces należy uznać prze-
trwanie zarówno samego przed-
siębiorstwa, jak i materiałów ho-
dowlanych. Dzięki poświęceniu 
ludzi, którzy w warunkach konspi-
racji prowadzili prace hodowlane, 
materiały hodowlane przetrwały 
i stały się zalążkiem powojennej 
polskiej hodowli. SPÓJNIA mia-
ła w tym bardzo wielki udział. 
W okresie powojennym sukcesem 
firmy było wyhodowanie odmian, 
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które funkcjonują na rynku już 
kilkadziesiąt lat, takich jak burak 
‘Czerwona Kula’, groch siewny łu-
skowy ‘Cud Kelvedonu’, marchew 
‘Amsterdamska’ czy sałata ‘No-
chowska’. Dużym osiągnięciem 
SPÓJNI jest także fakt, że nasze 
nowe odmiany szybko znajdują na 
rynku zainteresowanie i uznanie 
klientów. Co roku wprowadzamy 
do oferty kilka wyhodowanych 
przez nas produktów, które oprócz 
ciekawych cech fenotypowych 
wyróżniają się plennością oraz 
odpornością na choroby i nieko-
rzystne warunki środowiskowe. 

Czy można porównać firmę 
z początków jej działalności 
z jej obecną „wersją”? Jaka 
jest dynamika rozwoju branży 
nasiennej? 

Choć historia lubi się powtarzać, 
to postęp, jaki zaszedł w procesach 
hodowli pozwala dziś na zgłasza-
nie średnio 5-6 odmian rocznie. 
W dawnych czasach było to ok. 
1,5 odmiany rocznie. Zatem pod 
tym względem trudno porównać 
minione czasy ze współczesno-
ścią. Z pewnością tym, co łączy 
ówczesną i obecną firmę jest za-
angażowanie w promowanie pol-
skich odmian i polskiej hodowli. 
Jeszcze przed powstaniem spół-
ki – na początku 1861 r. – pro-
klamowano uchwałę Sekcji Rol-
niczej Towarzystwa Rolniczego 
w Królestwie Polskim, która gło-
siła jakże aktualne i dziś słowa: 
„należy wprowadzać do produkcji 
w Polsce krajowe odmiany, unika-
jąc sprowadzania odmian zagra-
nicznych. Za bardzo korzystne 
i konieczne uważa się rozwijanie 
hodowli krajowej.”

Jakie są obecnie największe 
przewagi konkurencyjne SPÓJNI 

nasiona według koloru. Bardzo 
usprawnił doczyszczanie takich 
nasion, jak szczypiorek, cebula, 
marchew i pietruszka. 

Stuletnie doświadczenie to tak-
że specjalistyczne know-how. 
Jaki jest główny kierunek ba-
dań prowadzonych w laborato-
riach SPÓJNI? Nasiona o jakich 
właściwościach są najbardziej 
poszukiwane na rynku? 

Ogólnym kierunkiem rozwoju 
hodowli, który dotyczy wszyst-
kich hodowanych gatunków, jest 
wytworzenie odmian przynoszą-
cych spółce dochód. Takie odmia-
ny muszą więc charakteryzować 

Myślę, że rynek hobby będzie się powoli zmniejszał, 
choć w tym przypadku mogą następować okresowe 
zwroty. Natomiast rynek producentów warzyw będzie się 
systematycznie rozwijał, na co patrzę z dużą dozą optymizmu

oraz plany rozwoju firmy w naj-
bliższych kilku latach? 

Jesteśmy firmą hodowlano- 
-nasienną. Posiadamy 105 odmian 
własnych w 16 gatunkach roślin 
warzywnych, które stanowią 94% 
naszej sprzedaży. Założenia roz-
wojowe to przede wszystkim ho-
dowla nowych odmian z naciskiem 
na cechy odpornościowe, smako-
we, z optymalną wartością żywie-
niową. Duży nacisk kładziemy 
na rozwój w dziedzinie przerobu 
nasion. Ponosimy spore nakłady 
inwestycyjne na unowocześnienie 
zaplecza technicznego. W ostat-
nim sezonie kupiliśmy nowy se-
parator fotooptyczny, oddzielający 
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się zdolnością do wydania wyso-
kiego plonu dobrej jakości. Aby 
spełnić ten warunek, poszuku-
jemy takich form do krzyżówek, 
zarówno dla odmian ustalonych, 
jak i heterozyjnych, które będą 
odporne na choroby grzybowe 
i bakteryjne, suszę i trudniejsze 
warunki uprawy, podniosą za-
wartość związków chemicznych, 
będą przydatne dla przetwór-
stwa, przyczynią się do poprawy 
ludzkiego zdrowia oraz odzna-
czać się będą wysokimi walora-
mi smakowymi i estetycznymi. 
Hodowla musi także zwrócić 
uwagę na znalezienie dróg, któ-
re znacznie przyspieszą długo-
trwałe prace hodowlane i jedno-
cześnie obniżą koszty hodowli.

SPÓJNIA jest spółką strategicz-
ną Skarbu Państwa, ze wszystki-
mi tego zaletami i wadami. Jak 
ten fakt wpływa na postrzega-
nie firmy przez kontrahentów? 

oraz konkurencyjne firmy hodow-
lano-nasienne. Współpraca ze 
SPÓJNIĄ gwarantuje nie tylko 
dostawy nasion o odpowiednich 
parametrach, ale również fachowe 
doradztwo prowadzone przez na-
szych przedstawicieli terenowych.

Jak postrzegana jest przez kon-
sumentów na rynku hobby mar-
ka SPÓJNIA? 

Przy zakupie produktu kon-
kretnej marki konsument zwykle 
spodziewa się określonego pozio-
mu jakości. SPÓJNIA od począt-
ku istnienia zawsze o nią dbała. 
Nasze produkty są postrzegane na 
rynku jako asortyment wysokiej 
jakości. Potwierdzeniem tego fak-
tu są liczne nagrody i wyróżnie-
nia – w 2015 r. otrzymaliśmy na 
przykład certyfikat „Jakość Roku 
– Wybór Polaków”. Sondaż wśród 
konsumentów, który na potrzeby 
tego konkursu przeprowadziła 

SPÓJNIA jest spółką Skarbu 
Państwa o strategicznym znacze-
niu dla gospodarki narodowej. Re-
prezentując interes Skarbu Pań-
stwa wzbudzamy w środowisku 
określony poziom zaufania, wy-
pracowany solidną pracą. Można 
to zauważyć i odczuć w kontaktach 
z naszymi kontrahentami. 

Jakie są główne obszary dzia-
łalności firmy? Czy współpraca 
ze sklepami i centrami ogrodni-
czymi ma duży wpływ na funk-
cjonowanie SPÓJNI? 

Nasze główne obszary działal-
ności to hodowla twórcza i zacho-
wawcza odmian roślin warzyw-
nych, produkcja nasienna tych 
odmian i wreszcie handel. Od-
bywa się on głównie przez hur-
townie ogrodnicze oraz sprzedaż 
bezpośrednią do producentów. 
Naszymi odbiorcami są również 
przetwórnie owocowo-warzywne 
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znana na rynku firma Kantar Mil-
lward Brown, jasno wskazywał na 
bardzo pozytywne postrzeganie 
naszej marki. Jedynym manka-
mentem, na który wówczas zwra-
cali uwagę klienci, był wygląd 
opakowań – od tego czasu zmie-
niliśmy jednak wszystkie nasze 
opakowania, a wykorzystywana 

do druku technika flexo sprawia, 
że są one bardziej atrakcyjne, le-
piej wybarwione i błyszczące. Aby 
na bieżąco monitorować poziom 
satysfakcji konsumentów oraz ich 
preferencje, przeprowadzamy tak-
że liczne ankiety oraz prowadzi-
my szereg bezpośrednich rozmów 

z klientami. Dużo informacji pozy-
skujemy również podczas targów 
i wystaw branżowych, a skarbnicą 
wiedzy na temat opinii o naszych 
produktach są spotkania z produ-
centami poszczególnych gatunków 
podczas organizowanych przez 
nas polowych pokazów odmian.

Położenie firmy w malowniczej, 
spokojnej okolicy sprawia, że 
odwiedzając Nochowo można 
odnieść wrażenie, że świat się 
tu zatrzymał. Czy etyka pracy 
w SPÓJNI odpowiada tym „oko-
licznościom przyrody”? Meto-
dyczna, spokojna praca zamiast 
biznesowej gonitwy i śrubowa-
nia wyników sprzedaży? 

Rzeczywiście można odnieść 
takie wrażenie, ale wiele lat prze-
pracowanych w hodowli roślin 
ogrodniczych sprawia, że na-
bieram pokory właśnie wobec 
uwarunkowań przyrodniczych. 
Malownicze położenie firmy nie 
pozwala mi zapomnieć o tym, że 
dysponujemy „warsztatem pra-
cy” pod gołym niebem, a pogoda 

Jesteśmy firmą hodowlano-
-nasienną. Posiadamy 
105 odmian własnych 
w 16 gatunkach roślin 

warzywnych, które stanowią 
94% naszej sprzedaży. 
Założenia rozwojowe 
to przede wszystkim 

hodowla nowych odmian 
z naciskiem na cechy 

odpornościowe, smakowe, 
z optymalną wartością 

żywieniową
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Zapewniają 
skuteczne działanie 
przydomowej oczyszczalni

Redukują osady
i kożuch w szambie

Udrażniają kanalizację
i drenaż
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często płata nam figle i znaczą-
co wpływa na sytuację na ryn-
ku. Dlatego zawsze dbamy o to, 
aby mieć pewien zapas nasion 
kierowanych do sprzedaży, bo 
za największą porażkę uważam 
sytuację, gdy na rynku jest na 
nie duży popyt, a w magazynach 
ich brakuje. 

Jak wyobraża Pan sobie rynek 
nasienny za kolejne 100 lat? 
Czy, obserwując zmiany w za-
chowaniu konsumentów, jest 
Pan optymistą co do przyszło-
ści branży nasiennej? 

Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie, ponieważ nie można prze-
widzieć zmian, zarówno w skali 
makro – w gospodarce światowej 
i europejskiej, jak i w skali mikro 
– w kraju. Jesteśmy świadkami 
szybko postępujących zmian w za-
chowaniach klientów. Myślę, że 
rynek hobby będzie się powoli 
zmniejszał, choć w tym przypad-
ku mogą następować okresowe 
zwroty. Natomiast rynek produ-
centów warzyw będzie się syste-
matycznie rozwijał, na co patrzę 
z dużą dozą optymizmu.

Jakie są Pana ulubione sposoby 
spędzania wolnego czasu? Co 
jest dla Pana największą moty-
wacją do pracy? 

Wolnego czasu pozostaje niewiele, 
zwłaszcza w okresie wegetacji roślin. 
Czas ten na ogół spędzam w otoczeniu 
leśnej lub polnej przyrody, w towa-
rzystwie rodziny i przyjaciół. Część 
wolnego czasu poświęcam również 
moim zwierzętom – dwóm koniom 
i pieskowi Rufiemu.

Zawód rolnika był dla mnie świa-
domym wyborem. Pochodzę z rodziny 
o tradycjach rolniczych ukierunko-
wanych na hodowlę roślin, w której 
przepracowałem już prawie 30 lat. 
Rozwijanie takiej firmy jak SPÓJ-
NIA, osiąganie kolejnych celów mo-
tywuje mnie do dalszej pracy, a do-
skonałym „dopingiem” w ostatnich 
latach, mimo wielu przeciwności, 
była chęć doprowadzenia spółki 
do tego wspaniałego jubileuszu. 



Rynek ogrodniczy w Wałbrzychu jest specyficzny. Znajduje się tu jedno 
duże i kompleksowo zaopatrzone centrum ogrodnicze oraz kilka 

mniejszych sklepów. Detaliści zgodnie podkreślali, że ten sezon nie należy 
do najlepszych, a nastroje nie są optymistyczne

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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W 2015 r. Wałbrzych za-
jął 1. miejsce w rankin-
gu najgorszych 

miast do życia w  Polsce 
według badania „Diagnoza 
Społeczna” , które analizowa-
ło warunki i jakość życia Pola-
ków. Wzięło w nim udział blisko 
12 tys. gospodarstw domowych 
i ok. 20 tys. indywidualnych re-
spondentów. A jaki jest Wałbrzych 
pod względem ogrodniczym? Ry-
nek jest tu dość trudny. Właścicie-
le sklepów zgodnie podkreślali, że 

tegoroczny sezon z uwagi na pogo-
dę nie będzie udany. Dodatkowo 
duża konkurencja ze strony sieci 

marketów DIY po-
woduje, że sytuacja 

w  tym mieście nie 
należy do najbardziej 

optymistycznych. Sklepy 
i centra ogrodnicze współ-

pracują z hurtowniami Kwiaton, 
Hortico oraz Internas.

Rynek w Wałbrzychu  jest 
dość trudny. Właściciele 

sklepów zgodnie podkreślali, 
że tegoroczny sezon z uwagi 

na pogodę nie będzie udany. 
Dodatkowo duża konkurencja 

ze strony sieci marketów 
DIY powoduje, że sytuacja 

w tym mieście nie należy do 
najbardziej optymistycznych Od lewej: Robert Jeczeń, właściciel Centrum Ogrodniczego MAR, Agnieszka Idziak, redaktor 

naczelna „Biznesu Ogrodniczego” i Marek Jeczeń, właściciel Centrum Ogrodniczego MAR



Marika Jeczeń, właścicielka Centrum 
Ogrodniczego MAR

JAK ODNIEŚĆ 
SUKCES?

Centrum Ogrodnicze MAR 
w Wałbrzychu to największa 
i najbardziej kompleksowo za-
opatrzona placówka w tym mie-
ście, działa już 21 lat. Tegorocz-
ny sezon jest dość ciężki. Pogoda 
nie rozpieszcza branży ogrod-
niczej, co odczuwają właścicie-
le centrum. – Kwiecień był dla 
nas miesiącem słabszym, w tej 
chwili mamy już o 20% mniej-
sze obroty niż w analogicznym 
okresie w ubiegłym roku. To 
praktycznie straty nie do odro-
bienia. W maju być może uda nam 
się odrobić jakieś 5%, w czerw-
cu 2,5% – mówi Marek Jeczeń, 
właściciel. – W Wałbrzychu jest 
duża konkurencja ze strony mar-
ketów, sieci DIY, a nawet sklepów 
spożywczych. O klienta trzeba 
dziś walczyć. Kiedyś wszystko 
schodziło na pniu. Zaczynali-
śmy z żoną w latach 80. prowa-
dzić gospodarstwo ogrodnicze, 
produkowaliśmy kwiaty, kiedy 
w Polsce nie było roślin z Holan-
dii, proponowaliśmy róże, gerbe-
ry, nasze ogrodnictwo działało 
bardzo dobrze. W zasadzie to 
klienci poniekąd zmusili nas do 
poszerzenia oferty i włączenia 

innych kategorii – wspomina. 
Obecnie w centrum można zro-
bić niezwykle kompleksowe za-
kupy, znajduje się tu m.in. dział 
florystyczny, szeroka oferta de-
cor, a od 15 lat z powodzeniem 
funkcjonuje dział zoologiczny. 
Klienci znajdą tu też dział eko. 
Centrum proponuje bogaty wy-
bór sprzętu zmechanizowanego 
firm STIHL i STIGA wraz z ser-
wisem. – Są to działy, które pra-
cują cały rok, również w okresie 
zimowym. Warto jednak za-
znaczyć, że dział ze sprzętem 
zmechanizowanym jest dość 
specyficzny i trudny w utrzy-
maniu. Już niejednokrotnie 
zastanawialiśmy się nad jego 
likwidacją, zwłaszcza gdy kil-
ka lat temu sieci DIY propono-
wały bardzo tanie urządzenia. 
Przetrzymaliśmy ten kryzysowy 
moment i dziś odnosimy sukces, 
ale postawiliśmy na jakość urzą-
dzeń i sprawny serwis. Klienci 
wiedzą, że jesteśmy profesjona-
listami – dodaje Marek Jeczeń. 
Ponadto klienci mogą zamówić 
usługi maszyny wielozadaniowej, 
MULTIONE – kopanie, wierce-
nie, usługi glebogryzarką.

Centrum Ogrodnicze MAR 
śledzi trendy i  w ychodzi 
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naprzeciw oczekiwaniom współ-
czesnych konsumentów. Stąd ofe-
ruje także specjalnie sprowadzane 
hobbystyczne szklarnie z Czech. – 
Przydomowe uprawy są teraz bar-
dzo modne, lansowanie zdrowego 
trybu życia powoduje, ze coraz wię-
cej klientów stawia na własne wa-
rzywa i owoce – tłumaczy Marek 
Jeczeń. Córka właścicieli, Karolina. 
jest architektem krajobrazu i do-
radza klientom jak zaprojektować 
ogród. Ponadto placówka zapra-
sza klientów na specjalne eventy, 
cały czas proponowane są jakieś 
promocje. Bardzo popularny jest 
event z okazji Święta Dyni, kie-
dy klienci mogą skosztować zupy 
przygotowywanej przez Roberta 
Jeczenia, syna właścicieli, klienci 
otrzymują ulotki z przepisami na 
ciasto dyniowe czy zupę. W ubie-
głym roku było spotkanie z Miko-
łajem. – W tym roku chciałabym 
spróbować zorganizować Dzień 
Dziecka – mówi Marika Jeczeń, 
właścicielka. W centrum znajduje 

się także kącik kawowy. Właści-
cielom zależy na tym, żeby klienci 
robili zakupy i jednocześnie miło 
spędzali czas.  Centrum Ogrodni-
cze MAR to rodzinny biznes, który 
tworzą ludzie z pasją, głową pełną 
pomysłów i ogromnym wyczuciem 

rynku. Cały czas szukają nowo-
ści. Dużo wyjeżdżają, obserwują 
jak centra ogrodnicze wyglądają 
w innych krajach. – Nie można się 
zamknąć w swoim świecie i powie-
dzieć, że jesteśmy najmądrzejsi – 
podsumowuje Marek Jeczeń. 

W ścisłym centrum Wałbrzycha w pobliżu rynku znajdują się 
dwa sklepy ogrodnicze, jeden aż z 40-letnią tradycją. Niestety, 

obecnie od ponad pół roku trwa tu remont drogi, co w praktyce 
uniemożliwia dojazd samochodem

W centrum miasta

Sklep Zdzisławy Ściupider 
jest najstarszą placówką 
w Wałbrzychu, liczącą już 

40 lat. Długa tradycja powodu-
je, że sklep dobrze sobie radzi 
i  funkcjonuje w  świadomości 
klientów, a dzięki przemiłej wła-
ścicielce, która służy radą i po-
mocą, jest chętnie odwiedzany . – 
Nasz lokalny rynek nie jest łatwy, 
mnogość marketów, sklepów sieci 

DIY powoduje, że tradycyjny han-
del jest w coraz gorszej sytuacji, 
bo zwłaszcza młode osoby lu-
bią kupować w dużych sklepach. 
Tym, co jest naszym atutem, jest 
nasza wiedza oraz fakt, że klien-
ci nie są u nas anonimowi, przy-
chodzą do nas porozmawiać, 

Zdzisława Ściupider, właścicielka sklepu ogrodniczego przy ul. 1 Maja 4

Centrum Ogrodnicze MAR  oferuje specjalnie sprowadzane hobbystyczne szklarnie z Czech
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Sklep Ogrodniczy 
przy ulicy 1 Maja 7  
istnieje w Wałbrzychu  
już 10 lat. Punkt  
jest dość mały,  
ale dobrze 
zaopatrzony

R E K L A M A  

opowiedzieć o swoich ogrodach, 
podzielić się spostrzeżeniami – 
tłumaczy Zdzisława Ściupider. 
Sklep odwiedzają więc głównie 
stali klienci. 

Z kolei sklep ogrodniczy przy 
ulicy 1 Maja 7 istnieje już 10 lat, 
prowadzi go Ewa Bartnikowska. 
Zakupy robią tu raczej osoby, które 
przechodzą w pobliżu. Punkt jest 

dość mały, ale dobrze zaopatrzony. 
Jest tu dużo kwiatów sztucznych, 
z których właścicielka przygotowuje 

kompozycje na zamówienia klien-
tów oraz zniczy. – Branża ogrodni-
cza w ostatnich latach bardzo się 

Ewa Bartnikowska, właścicielka sklepu ogrodniczego przy ul. 1 Maja 7
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Rynek nie jest w tej chwili 
prosty, ale trzeba robić 
swoje. Klienci patrzą na 
ceny, ale jednocześnie 

wzrasta zainteresowanie 
produktami naturalnymi, 

ekologicznymi – mówi Artur 
Trzciński, właściciel sklepu 

ogrodniczego Terra

zmienia. Młodzi klienci są coraz 
bardziej wygodni, dlatego zaku-
py robią w dużych centrach, gdzie 
można wygodnie zaparkować i ku-
pić praktycznie wszystkie potrzeb-
ne do domu produkty – wyjaśnia 
Ewa Bartnikowska.

DWA SKLEPY,
A KAŻDY INNY

Sklep Ogrodniczy Terra istnieje 
na rynku już 25 lat. Odwiedzają go 
głównie stali i starsi klienci. – Ry-
nek nie jest w tej chwili prosty, ale 
trzeba robić swoje. Klienci patrzą 
na ceny, ale jednocześnie wzrasta 

zainteresowanie produktami na-
turalnymi, ekologicznymi – mówi 
Artur Trzciński, właściciel. W pla-
cówce klienci znajdą także sprzęt 
zmechanizowany. 

Z kolei Centrum Ogrodnicze 
Euroogórd zachwyca ofertą roślin, 
zwłaszcza balkonowo-rabatową, 
i ziół. Pelargonie są tu sprzeda-
wane z własnej produkcji. – Co 
roku jest coraz trudniej na ryn-
ku, duża konkurencja, dodatkowo 
w tym roku mamy słaby sezon. 
Wiosny się już nie nadgoni. Mało 
który klient przy takiej pogodzie 
pracuje w ogrodzie. Dlatego pod 
kątem sprzedaży to będzie trud-
ny sezon – mówi Hanna Pietry-
ga, właścicielka. – Mamy dobrą 
cenę na rośliny balkonowe, ponie-
waż to nasza produkcja – dodaje. 
W centrum klienci mogą skorzy-
stać z usługi obsadzania donic. 
Sklep istnieje w Wałbrzychu już 
od 20 lat. Znajduje się tu także 
sprzęt i serwis marki Stihl. 

SIŁA KWIATÓW
W Wałbrzychu z sukcesem dzia-

ła firma Ogrodnictwo Wojnow-
scy, która dostarcza pelargonie 
oraz surfinie. Właściciele pro-
dukcją ogrodniczą zajmują się 
od 1979 r., kiedy to zaczynali od 
czterech namiotów foliowych. 
W 1986 r. wybudowali szklar-
nie o powierzchni 1,3 tys. m2, 
a już w 2000 r. powstała pierwsza 

Od lewej: Aldona Żyłak, pracownik Centrum 
Ogrodniczego Euroogród i Hanna Pietryga, 
właścicielka

Artur Trzciński i Elżbieta Trzcińska, właściciele sklepu Terra
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nowoczesna szklarnia licząca  
2,3 tys. m2. W 2006 r. wybudo-
wano kolejne trzy szklarnie, któ-
re stworzyły kompleks czterech 
niezależnych klimatów produk-
cyjnych, o łącznej powierzchni 
1 ha wraz z halą o powierzch-
ni 1 tys. m2. – Produkcja w na-
szych szklarniach prowadzona 
jest na nowoczesnych stołach 
zalewowych, pod kontrolą kom-
puterów klimatycznych i nawo-
żeniowych. Na sukces w uprawie 
roślin składają się niewątpliwie 

wieloletnie doświadczenie i no-
woczesna technologia wdrożona 
w naszych obiektach – mówi Adam 
Słowik, pracownik Ogrodnictwa 
Wojnowscy. – Oferujemy bardzo 
dobre rośliny i to jest naszą siłą. 
Materiał pobieramy z Kenii, gdzie 
słońce pada pionowo, dlatego na-
sze sadzonki nie szukają światła 
– opowiada. Ogrodnictwo zajmuje 
się miejskimi nasadzeniami, ale 
przygotowuje także skrzynki dla 
klientów indywidualnych. – Dla 
nas sezon jest dobry, nie możemy 
narzekać – dodaje Adam Słowik. Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy” i Adam Słowik, pracownik 

Gospodarstwa Ogrodnictwo Wojnowscy

Ogrodnictwo Wojnowscy proponuje zachwycającą ofertę pelargonii i surfinii



Jeden z menedżerów dużego 
centrum ogrodniczego na py-
tanie o pogodę w tym sezonie 

odpowiedział śmiechem. Ale jeśli 
tego dnia dopisywał mu humor, to 
raczej czarny. – W kwietniu zacho-
rowałem na depresję ogrodniczą. 
Nie chcę pogłębiać mojego stanu na-
rzekaniem w mediach. Stracony ty-
dzień udałoby się nadrobić, czterech 
już nie nadgonimy. Walczymy, żeby 
obronić z tego roku tyle, ile się da – 
mówił. Jego nastrój podziela wie-
lu innych detalistów i dostawców. 
Choć wszyscy przyzwyczaili się już, 
że w branży ogrodniczej karty roz-
daje pogoda, to nikt nie spodziewał 
się, że na początku tego sezonu do-
stanie same blotki. – Towar, którego 

nie sprzedaliśmy w kwietniu i maju, 
już się nie sprzeda. Półtora miesią-
ca straconego handlowo czasu jest, 
w przypadku podłoży, nie do odro-
bienia w drugiej części roku. Dlate-
go może to być najgorszy sezon od 
kilku lat – mówi Wojciech Grabow-
ski, dyrektor handlowy w firmie Hy-
drokomplet.– Nawet krótkotrwałe 
opady śniegu wiosną są w naszej 
branży mniej dotkliwe niż niska 
temperatura utrzymująca się przez 
dłuższy czas, która niszczy uprawy 
plantatorom, a tak było w tym roku 
– dodaje. Jak sytuację na rynku oce-
niają przedstawiciele innych firm 
podłożowych? – Marzec handlowo 
był dla nas bardzo dobrym miesią-
cem i zrekompensował niewielką 

sprzedaż w kwietniu. Niestety, słaby 
był także początek maja, więc stra-
ty musieliśmy odrabiać w drugiej 
połowie miesiąca – wtedy na rynku 
obserwujemy zwykle pewne wyga-
szenie sprzedaży, tymczasem w tym 
roku handel o tej porze dopiero się 
rozpędzał – mówi Maciej Krajewski, 
dyrektor operacyjny firmy KiK Ziem-
skie Produkty. 

Spadki sprzedaży odnotowano także 
w branży nasiennej, choć niektórym 
producentom udało się zminimalizo-
wać straty. – W tym roku pogoda wy-
jątkowo nie sprzyjała ogrodnikom-
-hobbystom. Zwykle początek prac 
w ogrodzie przypada po Wielkanocy, 
święta w tym roku wypadły dopiero 
w połowie kwietnia, a niesprzyjająca 
pogoda przez cały kwiecień i na po-
czątku maja mocno opóźniła począ-
tek sezonu. Klienci, którzy co roku 
wysiewają nasiona, zrobili to później 
niż zwykle, ale wielu nowych konsu-
mentów zrezygnowało w tym roku 
z ich zakupu. Spadki sprzedaży były 
więc widoczne, nam udało się zrekom-
pensować te straty, ale tylko dzięki du-
żej grupie nowych klientów, których 
pozyskaliśmy przed sezonem – mówi 
Beata Skrętowska, dyrektor ds. han-
dlu i marketingu w firmie PlantiCo.  

RYNEK NAWOZÓW 
SIĘ SKURCZY?

W wyjątkowo niekorzystnej sytu-
acji są firmy nawozowe – na tym ryn-
ku pogodowe zawirowania sprawiają, 
że praktycznie „wypada” jedno nawo-
żenie. Czy takie straty są do odrobie-
nia?– W kwietniu sprzedaż była zna-
cząco niższa niż zwykle, ale uważam, 
że te straty są możliwe do odrobienia 
w kolejnych miesiącach. W przypadku 
dużych firm, takich jak Agrecol, które 
mogą sprostać obsłudze wielu zamó-
wień w krótkim czasie, takie załamania 
pogody są mniej dotkliwe. Jeśli warun-
ki pogodowe i temperatura powyżej  

Jak zła pogoda w kwietniu i na początku maja może wpłynąć na 
wyniki producentów i sklepów ogrodniczych w tym sezonie? Zdania 

są podzielone – poczynając od ogrodniczej depresji, przez „najgorszy 
sezon od kilku lat”, po słowa przyśpiewki, która była swego czasu 

nieoficjalnym hymnem polskich piłkarzy – „nic się nie stało”

Handel kontra 
Matka Natura 

TEKST: MICHAŁ GRADOWSKI 
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20 °C będzie się utrzymywała, mo-
żemy liczyć na dobrą sprzedaż na 
początku czerwca – mówi Adrian 
Prymas, dyrektor marketingu firmy 
Agrecol. Wielu innych przedstawi-
cieli firm nawozowych nie podziela 
jednak tego optymizmu. – W tym 
roku wiosna pokazała nam dobitnie, 
że nasze plany sprzedażowe są ni-
czym w porównaniu z siłami natury. 
W rozmowach z naszymi partnerami 
handlowymi słyszymy o spadkach 
sprzedaży rzędu 20 do nawet 35%, 
wywołanymi przez spóźniony start 
sezonu ogrodniczego. Tak duże stra-
ty są bardzo trudne do nadrobienia. 
Spodziewamy się, że wartość rynku 
nawozów może zmniejszyć się nawet 
o 10% w stosunku do ubiegłego roku. 
Prawdopodobnie również w innych 
segmentach rynku ogrodniczego 
będzie można zaobserwować spad-
ki sprzedaży – mówi Anna Wojno, 
marketing manager w firmie Natu-
ralCrop Poland. – Segment rynku 
nawozów ekologicznych, takich jak 
BiOgardena, też podlega tym pra-
widłowościom, jednak ze względu 
na trend proekologiczny na rynku 
konsumenckim uważamy, że te stra-
ty mogą być relatywnie mniejsze, 
ponieważ coraz więcej klientów in-
teresuje się naturalnymi metodami 
uprawy ogrodów i poszukuje ekolo-
gicznych rozwiązań – dodaje. 

PLAŻA CZY OGRÓD? 
Nawet pierwszy ciepły majowy 

weekend nie przyniósł w tym roku 
znaczącej poprawy wyników sprze-
daży, bo konsumenci byli tak spra-
gnieni słońca, że zamiast na pracę 
w ogrodzie, postawili na wypady 
nad wodę czy odpoczynek i grillo-
wanie. Tak nagły skok temperatury 
nie sprzyja też pracy w ogrodzie, na 
tarasie czy balkonie. Większość kon-
sumentów, przy sprzyjającej pogodzie, 
balkonowe aranżacje przygotowuje 

już w połowie kwietnia lub po „zimnej 
Zośce”. Jeśli nie zrobią tego do końca 
maja, w ogóle rezygnują z kwiatów na 
balkonie, bo w czerwcu myślami są 
już na wakacjach. To oznacza dla pro-
ducentów podłoży czy nawozów do 
roślin balkonowych znaczące straty.

W drugiej połowie maja opinie 
producentów i właścicieli sklepów 
były już jednak znacznie bardziej 
optymistyczne – handlowa ogrod-
nicza „maszynka” wreszcie zaczęła 
pracować na pełnych obrotach.

SZYBKIE STRZAŁY 
Taki gwałtowny wzrost popytu ma 

też jednak swoje złe strony, zwłaszcza 
po wielu tygodniach przestoju. – Po 
przedsezonowych zatowarowaniach 
brakowało kolejnych zamówień. Po 
długim okresie utrzymywania się ni-
skiej temperatury nagle zrobiło się 
ciepło, więc padały „szybkie strzały” 
– w kilka majowych dni sprzedaliśmy 
więcej asortymentu niż przez cały 
kwiecień. Takie spiętrzenie zamówień 
jest zawsze kłopotliwe, bo magazyn 
nie jest z gumy – mówi Wojciech Gra-
bowski. – Liczymy jeszcze na dobry 
czerwiec oraz jesień, które mogą 
częściowo zrekompensować nam 
straty z początku sezonu – dodaje. 

Jednak plany w drugiej części roku 
również może pokrzyżować pogoda. 
– Zobaczymy czy sezon się wydłuży, 
jeśli sprawdzą się prognozy zapowia-
dające upały to raczej nie można na to 
liczyć. Po bardzo udanym ubiegłym 
sezonie spodziewaliśmy się dobrej 
koniunktury także w 2017 r. W tej 
sytuacji jednak powtórzenie wyniku 
z ubiegłego roku będzie sukcesem – 
mówi Maciej Krajewski.   

POGODA? NIE WIDZĘ 
PROBLEMU 

Nie brakuje też jednak opinii, że 
na warunki atmosferyczne w pierw-
szej części sezonu trzeba patrzeć 

z szerszej perspektywy. – W tym 
sezonie nie ma problemu z pogo-
dą. Kwiecień nie był dobry, ale za 
to w marcu wielu przedstawicie-
li branży zanotowało rekordowe 
obroty i wzrosty o 20-30%. Od 
wielu lat podsumowuję pierwszą 
część sezonu biorąc pod uwagę 
okres od 1 stycznia do 30 czerw-
ca. Porównywanie wyników han-
dlowych dzień do dnia, tydzień do 
tygodnia czy nawet miesiąc do mie-
siąca nie ma najmniejszego sensu 
– mówi Mariusz Zając, właściciel 
Hurtowni Ogrodniczej CRO Ja-
rosław. – Wpływ pogody w naszej 
branży jest ogromny, ale gorsza 
niż jeden słabszy miesiąc jest np. 
długotrwała susza, która sprawia, 
że nie rozwijają się choroby grzy-
bowe i spada sprzedaż preparatów 
na szkodniki. Oczywiście w pew-
nych kategoriach produktowych, np. 
w przypadku chemii ogrodniczej, 
niektóre miesiące są szczególnie 
ważne, ale patrząc z perspektywy 
całej branży, nie ma powodów do 
narzekań – dodaje.

Wielu przedstawicieli zielonego 
biznesu właśnie w wahaniach pogo-
dy upatruje też znaczącej przewagi 
rynku tradycyjnego nad sieciami 
DIY. W handlu nowoczesnym asor-
tyment sezonowy ma swój ściśle 
określony czas – wtedy poszerza-
na jest oferta, a sprzedaż wspiera-
ją gazetki promocyjne i kampanie 
marketingowe w mediach. Problem 
w tym, że start tej całej „machiny” 
planowany jest z dużym wyprze-
dzeniem, a elastyczność sieci na 
niesprzyjające warunki pogodowe 
jest mocno ograniczona. Dlatego 
zarządzanie działem ogrodniczym 
w handlu nowoczesnym wiąże się 
ze sporym ryzykiem. Dotyczy ono 
także sklepów i centrów ogrodni-
czych, ale te mogą szybciej i sku-
teczniej reagować na zmiany. 

23TEMAT MIESIĄCA



Sprzedaż środków na klesz-
cze reguluje natura – in-
tensywność ich występo-

wania zależy od pogody. Im cie-
plejsza zima, tym jest ich wię-
cej. – Najwięcej kleszczy lęgnie 
się w ściółce. Nie pomaga tu na-
wet obecność śniegu, który staje 
się dla kleszczy czymś w rodza-
ju izolacji przed mrozem – mówi 

Robert Damsz, właściciel firmy 
Glotox.  Na zależność sprzedaży 
od pogody wskazuje też Dawid 
Kosakiewicz, kierownik mar-
ketingu w firmie Agrecol: – De-
cydującym o sprzedaży czyn-
nikiem są warunki pogodowe 
w danym sezonie. Dlatego ostat-
ni rok nie był dla nas w pełni sa-
tysfakcjonujący – komentuje. 

Szczególnie narażeni na złapa-
nie kleszcza są grzybiarze, doro-
śli i dzieci spacerujący po lesie, 
a nawet parkach oraz zwierzęta 
domowe, bardzo często swobod-
nie biegające poza domowym 
obejściem. Zakup środka prze-
ciwko kleszczom jest zatem ko-
niecznością dla każdego klien-
ta. Producenci oraz sprzedawcy 
spotykają się tu jednak z pewną 
sprzedażową trudnością. Klien-
ci po produkty na kleszcze się-
gają średnio raz lub dwa razy 
w sezonie. Jeśli zdecydują się na 
zakup w jednym sklepie, praw-
dopodobieństwo, że przyjdą do 
następnego i kupią jeszcze jeden 
preparat jest niewielkie. Dlate-
go detaliści powinni pamiętać 
o kilku podstawowych wska-
zówkach, które pomogą zwięk-
szyć sprzedaż.  

Zapotrzebowanie na skuteczne produkty na kleszcze wciąż 
rośnie. Klienci chcą chronić przed nimi już nie tylko siebie i swoich 

najbliższych, ale także zwierzęta domowe. W sklepach ogrodniczych 
w okresach wzmożonego występowania tych insektów warto pytać 

klientów, czy chcą kupić środek chroniący przed kleszczami. To 
prosta technika, dzięki której można sporo osiągnąć. Eksperci już 

dawno odkryli, że klient rzadziej odmawia, jeżeli sprzedawca zwraca 
się do niego bezpośrednio – aż 85% osób kupuje wówczas więcej, niż 

pierwotnie miało w zamiarze

Zakleszczyć kleszcza

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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1. SKUTECZNY 
PRODUKT
Podstawą sprzedaży 
jest oczywiście sku-

teczny produkt – to pierwsza 
rzecz, na którą zwracają uwagę 
klienci. Często są w stanie za-
płacić więcej, byle chronił ich jak 
najdłużej. – O zakupie decyduje 
przede wszystkim skuteczność 
i czas działania preparatu. Nie-
bezpieczeństwo związane z na-
bawieniem się poważnej choro-
by po kontakcie z kleszczem jest 
na tyle duże, że klienci nie chcą 
ryzykować stosowania środków 
nieznanych marek. Wolą kupić 
produkt marki, którą przetesto-
wali w poprzednich sezonach – 
mówi Sabina Jasiukiewicz, me-
nedżer ds. marketingu w firmie 

Bros. Klienci bardzo często wy-
mieniają między sobą informa-
cje o skuteczności preparatów – 
dzięki temu doskonale wiedzą, 
co się sprawdza, a czego lepiej 
nie kupować.

Sprzedawcy powinni wsłuchi-
wać się w ich głos oraz uważnie 
śledzić decyzje zakupowe. Wiedza 
o tym, jaki produkt sprowadzić, 
często jest bezcenna.

2. PODZIELONY 
ASORTYMENT
Ważne jest także, 
aby oferta środków 

na kleszcze była zróżnicowana – 
zarówno pod względem przezna-
czenia dla osób dorosłych i dzie-
ci, warto także wyróżnić środki 
dedykowane specjalnie dla zwie-
rząt bądź dla nich bezpieczne.  
– Regularnie dobrze sprzedają się 

Klienci są bardziej świadomi tego, że kleszcze atakują także  
ich zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty. Dlatego 
warto uzupełniać ofertę o produkty przeznaczone specjalnie 
dla domowych pupili – mówi Agnieszka Śliwińska ze sklepu 
Agro-Zbyt w Puławach
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środki podstawowe oraz te prze-
znaczone dla dzieci – mówi Sła-
womir Majewski, właściciel Cen-
trum Ogrodniczego Majewscy. 
Podobnego zdania jest Agniesz-
ka Śliwińska ze sklepuAgro-Zbyt 
w Puławach: – Klienci są bardziej 
świadomi tego, że kleszcze ataku-
ją także ich zwierzęta domowe, 
w szczególności psy i koty. Dlate-
go warto uzupełniać ofertę o pro-
dukty przeznaczone specjalnie 
dla domowych pupili. Istotne jest 
także bezpieczeństwo – na etykie-
cie powinna znaleźć się czytelna 
informacja o tym, czy dany pro-
dukt jest rzeczywiście bezpiecz-
ny dla zwierząt, że nie powoduje 
żadnych niepożądanych skutków 
ubocznych. Czas działania także 
jest istotny, szczególnie w wypad-
ku koncentratów do rozcieńczania 
i opryskiwania ogrodu – komen-
tuje Agnieszka Śliwińska. 

Warto pamiętać również o tym, 
żeby sprzedawca proponował klien-
tom środki odstraszające i bio-
bójcze. Pierwsze przeznaczone 
są dla tych konsumentów, którzy 

chcą chronić siebie i swoich naj-
bliższych czasowo – np. podczas 
wyprawy do lasu. Preparaty bio-
bójcze to z kolei wybór dla tych, 
którzy chcą zwalczać kleszcze 
kompleksowo i prowadzić opryski 
swoich ogrodów. W tym wypad-
ku producenci powinni pamiętać 
o odpowiedniej etykiecie, zawie-
rającej wszystkie niezbędne dla 
klientów informacje. 

3. FORMA
Klienci są wybred-
ni i lubią być zaska-
kiwani nowymi roz-

wiązaniami – klasyczny spray 
jest oczywiście wciąż popularny, 
jednak zainteresowaniem cieszą 
się także mniej konwencjonalne 
środki, przeznaczone zarów-
no dla ludzi, jak i dla zwierząt.  
– Niektórzy klienci nie lubią kre-
mów, inni wolą spraye, to kwe-
stia indywidualna. Posiadamy 
w ofercie sklepu szeroki wybór 
środków. Dla zwierząt popular-
ne są specjalne obroże, krople 
oraz spraye do legowisk – dodaje 

26 JAK SPRZEDAWAĆ WIĘCEJ

Agnieszka Śliwińska. Podobne 
obserwacje ma również Robert 
Damsz:. – Dbamy tylko o ludzi, 
a przecież równie narażone na 
kleszcze są domowe zwierzęta. 
Dla zwierząt proponujemy eko-
logiczne obroże odstraszające 
– komentuje.

4. EKOLOGIA
Warto uzupełniać 
ofertę o produkty 
ekologiczne. Obec-

ne trendy, szczególnie moda na 
ekologię, sprzyjają sprzedaży. 
Jednak wciąż nie są to środki 
najskuteczniejsze, również czas 
ich działania pozostawia wiele 
do życzenia. Główny segment 
sprzedaży powinny zatem sta-
nowić środki czysto chemiczne 
– gwarantujące skuteczność i, 
wbrew pozorom, również bez-
pieczeństwo. – Rosnąca świado-
mość konsumentów sprawia, że 
coraz częściej zwracają uwagę na 
aspekt ekologiczny i z pewnością 
popularność takich produktów 
będzie rosła – komentuje Sylwia 
Lewicka, specjalista ds. marke-
tingu w firmie Kwazar.
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5. PROMOCJA
D o d a t k o w y m i 
składnikami wpły-
wającymi na sprze-

daż są także reklama telewizyj-
na oraz promocje konsumenckie. 
Pierwsza z nich jest wykorzysty-
wana przez producentów – dzięki 
temu rośnie świadomość klien-
tów. Z kolei sezonowe obniżki cen 
w centrach ogrodniczych zawsze 
skutkują wzrostem sprzedaży 
– nie inaczej jest w przypadku 
środków na kleszcze. 

6. WIDOCZNOŚĆ
Sprzedawcy powinni 
również pamiętać, 

że środki na kleszcze – zarówno 

odstraszające, jak i biobójcze – 
muszą ustawić w miejscu wi-
docznym dla klienta: pierwsze 
na ogólnodostępnej półce, dru-
gie podawane przez sprzedaw-
cę, umieszczone za ladą. Kon-
sument cały czas musi widzieć 
preparat, bo bardzo często kupi 
go impulsowo. 

Warto wykorzystać metodę 
sprzedawców sieci fast food, któ-
rzy proponują klientowi kupujące-
mu np. frytki od razu coś do picia. 
W sklepach ogrodniczych w okre-
sach wzmożonego występowania 
kleszczy można pytać klientów, 
czy może chcą także kupić śro-
dek chroniący przed kleszczami. 
To prosty zabieg, dzięki któremu 
można sporo osiągnąć.  

Klienci są wybredni i lubią być 
zaskakiwani nowymi rozwiązaniami – 
klasyczny spray jest oczywiście wciąż 
popularny, jednak zainteresowaniem 
cieszą się także mniej konwencjonalne 
środki, przeznaczone zarówno dla ludzi, 
jak i dla zwierząt
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Wiele za niewiele
Andrzej Krysiak
właściciel

KRYSIAK 

Kierujemy się dewizą „optymalna jakość za niewygórowaną 
cenę”. W naszej ofercie znajduje się sprzęt dla różnych 
użytkowników, dla tych poszukujących maszyn bardzo dobrej 
jakości i tańszych, kierowanych do mniej wymagających 

odbiorców – dla których ważnym kryterium wyboru jest cena. Posiadamy 
w ofercie różne marki, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełniać wymagania 
zróżnicowanych konsumentów. Wiąże się to jednak z utrzymywaniem dużych 
stanów magazynowych, co sporo kosztuje, ale między innymi dlatego jesteśmy 
wiarygodni dla naszych odbiorców. 

Według danych Euro-
monitor International 
wartość sprzedaży de-

talicznej narzędzi oraz maszyn 
ogrodniczych w Polsce w 2015 r.  
wyniosła ok. 20 mln euro, po-
dobnie wyglądało to w 2016 r. 
Polskiemu rynkowi wciąż dale-
ko do krajów Europy Zachodniej, 
szczególnie Niemiec, Wielkiej 
Brytanii czy Francji – gdzie war-
tość sprzedaży kształtowała się 
na poziomie ponad 2,5 mld euro 
– jednak osiągnięte wyniki po-
zwalają wysuwać dobre progno-
zy na kolejne sezony. – Trend jest 
wznoszący. Jeśli chodzi o rozwój 
kategorii ogrodniczego sprzę-
tu zmechanizowanego, powoli 
zaczynamy doganiać kraje Eu-
ropy Zachodniej. Kategoria in-
tensywnie się rozwija, a sprzęt 
zmechanizowany sprzedaje się 
u nas coraz lepiej. Trwający se-
zon może być najlepszy od lat, 

już wykonaliśmy większość za-
kładanego planu sprzedaży – 
mówi Karol Omelan, dyrektor 
sprzedaży maszyn do pielęgna-
cji terenów zieleni w firmie John 
Deere.

Zakup odpowiedniej kosiarki 
czy traktora ogrodowego to duży 
wydatek, jednak korzyści znacznie 
przewyższają cenę. Marka, jakość 
wykonania, nowoczesny design oraz 
znaczne ułatwienie pracy w ogrodzie 
– te czynniki powodują, że klienci 
coraz częściej decydują się na za-
kup sprzętu zmechanizowanego 
z segmentu premium. Konsumen-
ci przywiązują także dużą wagę do 
parametrów technicznych. – Anali-
zując wyniki badań konsumenckich 
w Polsce wiemy, że marka silnika jest 
jednym z kluczowych argumentów 
przy wyborze kosiarki. 

Coraz większe znaczenie, po-
dobnie jak w branży samochodo-
wej, zyskują systemy hybrydowe 
i elektryczne. Ekologia wydaje się 
bardzo ważna, ale w praktyce jest 
kosztowna. – Normy czystości są 
coraz ostrzejsze i wymagają sto-
sowania bardziej nowoczesnych 
i droższych technologii, dlatego 
silniki są niestety coraz droższe. 
Jednak Briggs & Stratton już kilka 
lat temu podjął decyzję, iż wszyst-
kie produkowane przez nas silni-
ki zawsze będą o 25% lepsze od 

Kategoria sprzętu zmechanizowanego to jeden z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się segmentów w branży ogrodniczej. 

Producenci prześcigają się wręcz w proponowaniu nowości oraz 
dostarczaniu klientom rozwiązań, pozwalających zoptymalizować 

i ułatwić pracę w ogrodzie

Sprzęt w cenie

TEKST: KONRAD URBAŃSKI
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Dynamika wzrostu
Łukasz Grzankowski
marketing manager

STIGA 

Nasza marka notuje regularne wzrosty sprzedaży, należymy 
do ścisłego grona liderów rynku, jednocześnie będąc 
liderem pod względem wprowadzania na rynek nowych 
rozwiązań technologicznych. To sprawia, że nasza marka 

od lat jest kojarzona z wyjątkową niezawodnością i nowoczesnością. Jesteśmy 
społeczeństwem bardzo otwartym na nowości i nowe technologie. Jedynym 
czynnikiem powstrzymującym Polaków przed nowinkami technicznymi w istocie 
jest cena, klienci wciąż w wielu wypadkach nie są w stanie pozwolić sobie na 
sprzęt z wyższej półki oferujący najnowsze rozwiązania techniczne. Jednakże 
Polska nie jest rynkiem konserwatywnym – rozwija się błyskawicznie, a szybkie 
tempo bogacenia się społeczeństwa powoduje, iż urządzenia z najwyższej półki, 
w tym roboty koszące i urządzenia akumulatorowe, stają się dostępne dla coraz 
większej grupy klientów. 

aktualnie obowiązujących norm – 
mówi Wojciech Jasiński, dyrektor 
ds. rozwoju biznesu w firmie Briggs 
& Stratton. Warto dodać także, że 
zmieniło się podejście klientów 
do ceny, która rzadziej niż jeszcze  
5-10 lat temu odgrywa znaczącą rolę. 
– Polski rynek szeroko rozumianej 
branży ogrodniczej należy obecnie 
do najbardziej konkurencyjnych 
w Europie. Ważnym dla rozwoju 
rynku czynnikiem jest podniesienie 
jakości tzw. chińskich produktów. 
Za dobry przykład mogą posłużyć 
pilarki produkowane przez chińskich 
producentów, które mimo wzrostu 
cen są lepszej jakości. Traktujemy 
to jako kolejne rynkowe wyzwa-
nie – komentuje Piotr Datkiewicz, 
manager produktu w firmie Vic-
tus-Emak. 
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Tradycja i nowoczesność
Maciej Konieczny
dyrektor sprzedaży i marketingu

HUSQVARNA POLAND 

Sezon 2016 to fantastyczny rok dla kosiarek automatycznych, 
w tym nagrodzonej Złotym Medalem na targach Gardenia 2016  
kosiarki automatycznej Automower 450X. Jednak i tradycyjne 
kosiarki spalinowe sprzedawały się bardzo dobrze. Zwiększyliśmy 

znacznie udziały rynkowe w segmencie kosiarek podstawowych wraz z dwoma nowymi 
modelami Husqvarna LC140, które ujęły nabywców bardzo przystępną ceną. W nowej 
maszynie, produkowanej w naszej polskiej fabryce w Mielcu, Husqvarna LC247, klienci 
szczególnie doceniali lekką kompozytową obudowę. Rok 2016 to również znaczne 
wzrosty sprzedaży w segmencie maszyn z przednim urządzeniem tnącym, głównie 
dzięki modelowi Husqvarna R214TC. Koncepcja Rider, która w 2017 r. obchodzi swoje 
30-lecie, została uhonorowana w 2017 r. specjalną edycją R214 T AWD z napędem na 
obie osie. Aktualnie panująca sprzyjająca pogoda, znacznie większe niż w roku ubiegłym 
zamówienia przedsezonowe naszych partnerów handlowych oraz doskonała oferta 
nowych produktów pozwala nam z optymizmem patrzeć na sezon 2017. Jesteśmy dobrze 
przygotowani, aby zaspokoić potrzeby wymagających klientów. 

Obserwując trendy na rynku nie sposób nie dostrzec, że – stopniowo 
i powoli – narzędzia akumulatorowe zdobywają coraz więcej 

zwolenników. Czy to oznacza kres dominacji silnika spalinowego?

Akumulator 
czy benzyna?

W krajach Europy Zachodniej 
urządzenia akumulatoro-

we są już oczywistą alternatywą 
dla silników spalinowych. Co wię-
cej, według przewidywań produ-
centów, już wkrótce zaczną one 
zastępować spalinowe ze względu 
na mniejszą emisję hałasu, wyeli-
minowanie problemu szkodliwych 

stopniowo rozszerzana z narzędzi 
ręcznych do dużego sprzętu – samo-
jezdnych kosiarek czy odśnieżarek. 
Oczekuje się, że segment zasilany 
baterią, dzięki intensywnemu roz-
wojowi technologii akumulatorowej, 
zapewni użytkownikom wydajność 
porównywalną z silnikami spalino-
wymi. – Obserwując zainteresowa-
nie klientów tym segmentem rynku, 
mogę powiedzieć z całą stanowczo-
ścią, iż jest ono coraz większe. Wy-
nika to ze wzrastającej świadomości 
konsumentów – którzy swoją wiedzę 
najczęściej czerpią z Internetu – jak 
również pozytywnego nastawienia 
sprzedawców w sklepach. Ważnym 
czynnikiem jest również coraz atrak-
cyjniejsza cena w relacji do jakości pro-
duktu – komentuje Jacek Pereszcza-
ko, dyrektor handlowy w Północnej 
Grupie Narzędziowej. 

Z kolei producenci sprzętu spali-
nowego również nie próżnują i pro-
ponują klientom nowe rozwiązania 

Oferta produktów zasilanych 
akumulatorami litowo- 

-jonowymi jest stopniowo 
rozszerzana z narzędzi 

ręcznych do dużego sprzętu 
– samojezdnych kosiarek czy 

odśnieżarek. Oczekuje się, 
że segment zasilany baterią, 

dzięki intensywnemu rozwojowi 
technologii akumulatorowej, 

zapewni użytkownikom 
wydajność porównywalną 

z silnikami spalinowymi

dla środowiska spalin oraz prostotę 
i wygodę obsługi.

Oferta produktów zasilanych aku-
mulatorami litowo-jonowymi jest 
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Przyspieszenie
Krzysztof Grabowski
dyrektor generalny

MTD POLAND 

Stawiamy przede wszystkim na rozwój oferty pod markami Cub Cadet 
i Wolf Garten, na nowe i innowacyjne rozwiązania. Naszym celem 
jest, aby w niedalekiej przyszłości zaoferować klientom pełną gamę 
produktów pod tymi markami. Wprowadziliśmy wiele nowych modeli 

kosiarek spalinowych Cub Cadet, przykładem innowacyjności w tej kategorii jest nowatorski 
napęd MY SPEED, dzięki któremu kosiarka dopasowuje swoją prędkość do tempa chodu 
użytkownika. Duży nacisk kładziemy także na kategorię traktorków ogrodowych, które 
wyróżniają się na rynku pod względem designu i funkcjonalności. Nasze nowe traktory mają 
m.in. niespotykany w tej gamie produktów promień skrętu. 

w urządzeniach napędzanych ben-
zyną, wciąż pracujących wydajniej niż 
maszyny akumulatorowe. Pomimo 
rozwoju technologii litowo-jonowej 
czas koszenia oferowanych obecnie 
kosiarek akumulatorowych jest sto-
sunkowo krótki. Segment spalinowy 
ciągle zajmuje silną pozycję na rynku. 
– Poszerzamy ofertę kosiarek spalino-
wych z rozrusznikiem elektrycznym. 
Urządzenia spalinowe rozwijają się 
w kierunku uproszczenia czynno-
ści serwisowych i łatwości obsługi. 
W ofercie NAC na 2017 r. znajdują się 
4 bardzo ciekawe modele – to oczy-
wiście tylko najbardziej interesujące 
propozycje; 3 z silnikiem NAC o pojem-
nościach od 139-196 cm3 i mocach od 
4,75-6,75 KM oraz 1 model z silnikiem 
Briggs & Stratton. Wprowadziliśmy 
też 3 modele kosiarek spalinowych 

ze skręcanymi kołami, co ułatwia 
manewrowanie oraz wpływa na wy-
godę koszenia. Mamy kilka nowości 

w segmencie urządzeń akumulatoro-
wych – mówi Ernest Pasierbiński, spe-
cjalista ds. marketingu w firmie NAC. 
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Spalinowa moc
Jerzy Wolnik
współwłaściciel

GRASS 

W okresie pierwszych 4 miesięcy roku zanotowaliśmy znaczący 
wzrost zamówień przedsezonowych, szczególnie w porównaniu do 
roku poprzedniego. Dotyczy to zwłaszcza kosiarek spalinowych, 
kos spalinowych i glebogryzarek. Szczególnie w tej ostatniej 

grupie wzrost jest bardzo duży. Przyczyną jest niski stan zapasów u odbiorców będący 
wynikiem długiego i dobrego sezonu w roku ubiegłym i atrakcyjność naszej oferty. 
Nasze urządzenia, również te wprowadzone do oferty w 2016 r. – np. kosiarki linii GRASS 
G-Force – zostały dobrze przyjęte i potwierdziły swoją wysoką jakość, co przekłada 
się również na wzrost zamówień. W tym roku poszerzyliśmy ofertę kosiarek spalinowych 
i kosiarek automatycznych (robotów) GRASS G-Force. Z uwagą obserwujemy rozwój tego 
segmentu rynku, który jest w tej chwili niewielki, ale doświadczenia z krajów zachodnich 
i ze Skandynawii wskazują, że ma dużą przyszłość. 

Są ciche i dyskretne. Oszczędzają bezcenny czas klientów. Mowa 
o robotach koszących – czy to przyszłość w koszeniu trawnika?

Roboty – 
nieunikniona przyszłość?

W Polsce kosiarki automatyczne to wciąż 
dość nowa grupa produktów. Dotych-

czas były stosunkowo drogie, ale ta sytuacja 
zmienia się bardzo dynamicznie. Rynek staje 
się coraz bardziej konkurencyjny – w ofercie 
niektórych firm cena robota koszącego stop-
niowo zbliża się do ceny dobrej kosiarki spa-
linowej. Z użytkowania automatu koszącego 
wynikają jednak liczne korzyści. Te nowo-
cześniejsze są wyposażane np. w system GPS 
z funkcją mapowania koszonego terenu, co 
zwiększa przy tym efektywność pracy robo-
ta. Niektórzy producenci dają swoim klientom 
możliwość sterowania kosiarką przy pomocy 
smartfona – a przecież segment automatycz-
nych kosiarek dopiero w Polsce raczkuje. Na 
wzrost zainteresowania automatami koszą-
cymi składają się zarówno czynniki zewnętrz-
ne, takie jak zmiana świadomości klientów, 

Fot. Stiga

przeznaczanie większych środków finanso-
wych na ogrody oraz zaostrzające się normy 
ekologiczne. 
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Sprzęt ogrodniczy klienci najczęściej kupują w sieciach DIY oraz 
u wyspecjalizowanych dealerów. Dlaczego urządzenia te cieszą się 

tak małą popularnością w centrach ogrodniczych?

Po drugiej 
stronie sprzedaży

Sprzęt ogrodniczy jest kategorią, na któ-
rej można bardzo dużo zarobić. Czynnik 

ten nie jest jednak decydujący dla właści-
cieli centrów ogrodniczych, w przeciwień-
stwie do sieci DIY czy nawet dyskontów spo-
żywczych, które wprowadzają kosiarki oraz 
kosy spalinowe do oferty. Właściciele oraz 
pracownicy tradycyjnych centrów ogrodni-
czych wskazują na szereg czynników, które 
decydują o całkowitym zrezygnowaniu z tej 
kategorii: przede wszystkim brak miejsca 
w placówce, aby zorganizować ekspozycję. 
Istotne jest także zapewnienie klientom 
usług serwisowych, co wiąże się z utrzy-
mywaniem przez cały rok pracownika od-
powiedzialnego za naprawy, a to nie zawsze 
się opłaca. Detaliści wskazują także, że jed-
nym z powodów rezygnacji z tej kategorii są 
wypożyczalnie sprzętu. Klient, którego nie 
stać na drogie urządzenie, może je wypo-
życzyć na określony czas za dużo mniejsze 

pieniądze. Coraz większym zainteresowa-
niem, szczególnie wśród zamożnych kon-
sumentów, cieszą się także wyspecjalizo-
wane firmy, zajmujące się profesjonalną 
pielęgnacją ogrodu – w skład usług wcho-
dzi m.in. koszenie trawy czy przycinanie 
drzew i krzewów. 

Lepiej późno niż wcale
Marcin Liszyński
dyrektor zarządzający

AL-KO 

Dobra pogoda sprawiła, że ostatni sezon można zaliczyć do bardzo 
udanych, choć niełatwych. Do końca czerwca wysokość sprzedaży była 
poniżej oczekiwań, na szczęście sezon trwał bardzo długo, co pozwoliło 
odrobić straty. Sezon 2017 zapowiada się dobrze. Rozpoczął się dość 

nieoczekiwanie bardzo dobrą sprzedażą pilarek spalinowych i elektrycznych, i wydaje się, że wiosna 
przyszła wcześniej niż w poprzednim roku. Sprzedaż wertykulatorów elektrycznych i spalinowych 
jest na rekordowo wysokim poziomie, choć nie we wszystkich częściach kraju równomiernie. Sezon 
2017 dla AL-KO to wiele nowych wyzwań. Wierzę, że to będzie dobry sezon. 



SERAFIN PUH ANDRZEJ SERAFIN 
KOSIARKA Z ZASOBNIKIEM FD 450
Model FD 450 to uniwersalna, kompaktowa i bardzo wydajna kosiarka z zasobni-
kiem, wyposażona w 18-konny silnik B&S z serii Professional. Ponadto agregat tnący 
zapewnia doskonałą widoczność obszaru koszenia, a przekładnia hydrostatyczna 
gwarantuje dużą łatwość i efektywność użytkowania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: benzynowy o pojemności  

656 cm3

• szerokość koszenia: 113 cm
• wysokość koszenia: 25-90 mm

• pojemność kosza: 450 l
• maksymalna wysokość 

rozładunkowa: 170 cm
• wydajność: 8000 m²/h

Sugerowana cena detaliczna: ok. 45 360 zł netto

https://maszynywogrodzie.com/

AL-KO KOBER 
KOSIARKA SPALINOWA HIGHLINE 51.6 SPI
Wygodne koszenie z innowacyjnym rozruchem elektrycznym zapewniającym bezproble-
mowe uruchomienie. Silnik InStart Briggs & Stratton wykorzystuje lekki, niewielki akumulator 
litowo-jonowy. Demontaż i ponowny montaż akumulatora są wyjątkowo proste, a dzięki ze-
wnętrznej ładowarce można naładować go w krótkim czasie. Wyjątkowo wysoka obudo-
wa i duży kanał wyrzutowy zwiększają przepustowość powietrza o 42% i gwarantują rzadsze 
opróżnianie kosza.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• funkcja 4w1: zbieranie do kosza, 

mulczowanie, tylny i boczny wyrzut
• silnik: B&S Seria 675 iS
• kosz: 70 l
• napęd kół

• regulacja wysokości koszenia: 30-80 
mm / centralna/ 7-pozycyjna

• obudowa stalowa
• powierzchnia koszenia: 1800 m2

• szerokość robocza: 51 cm

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2 499 zł

www.al-ko.com/pl

STIGA
KOSIARKA SPALINOWA COMBI 53 SQ B
Kosiarka z systemem 4w1: mulczowanie trawy, zbieranie do kosza, tylny i boczny wyrzut. Wy-
sokiej klasy kosiarka została wyposażona w stalowy korpus, silnik 675 EXi series oraz we wła-
sny napęd. Przyjemność z koszenia zapewnia także ergonomiczny uchwyt oraz praktyczny 
kosz o pojemności 60 litrów. 

PARAMETRY TECHNICZNE:
• model silnika: 675 EXi series Ready Start
• pojemność skokowa: 163 cm³
• moc silnika: 2,59 kW @ 2800 rpm 

• system koszenia: zbieranie, mulczowanie, 
boczny wyrzut, tylny wyrzut

• szerokość koszenia: 51 cm
• pojemność kosza: 60 l

Sugerowana cena detaliczna:  ok. 1 999 zł netto,  teraz 1 699 zł netto

www.stiga.pl
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FIRMA KRYSIAK 
KOSIARKA ELEKTRYCZNA FAWORYT XK 1800A
Niewątpliwą zaletą kosiarki Faworyt XK 1800A jest zasilanie indukcyjnym silnikiem elek-
trycznym o mocy 1800 W. Kosiarka posiada obudowę wykonaną z metalu oraz regulowa-
ny, ergonomiczny uchwyt zwiększający wygodę pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• silnik: 1800 W
• szerokość robocza: 46 cm
• regulacja wysokości koszenia: 25-75 mm

• kosz: 45 l
• metalowa obudowa

Sugerowana cena detaliczna: ok. 610 zł

www.krysiak.pl 

NAC
ELEKTRYCZNA KOSIARKA LE12-32-PI-J 
Doskonale sprawdzi się na niewielkiej powierzchni. Dzięki plastikowej obudowie jest 
lekka i poręczna, co ułatwia manewrowanie. Kosiarka została wyposażona w bezob-
sługowy, bezszczotkowy silnik elektryczny o mocy 1200 W. Urządzenie posiada 3-stop-
niową regulację wysokości koszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE: 
• moc nominalna: 1200 W
• typ silnika: elektryczny, bezszczotkowy
• szerokość koszenia: 32 cm 

 

• regulacja wysokości koszenia: 
25/40/55 mm

• pojemność kosza na trawę: 35 l
• obudowa: plastikowa
• waga: 12,3 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 270 zł

www.nac.com.pl

MTD POLAND 
KOSIARKA SPALINOWA CUB CADET Z NAPĘDEM 
MYSPEED LM3 CRC46S
LM3 CRC46S to prawdziwa gratka dla posiadaczy dużych trawników. Atrybutem 
najbardziej ją wyróżniającym jest innowacyjny system regulacji prędkości napędu 
MYSPEED™. Prędkość jest uzależniona od dociśnięcia uchwytu. Jeśli operator idzie 
szybciej, uchwyt jest mocniej dociskany, a więc wzrasta prędkość kosiarki. Jeśli 
idzie wolniej, uchwyt jest mniej dociskany i napęd kosiarki zwalnia. Jeśli się zatrzy-
muje, dźwignia przesuwa się do pozycji neutralnej i napęd przestaje pracować.

PARAMETRY TECHNICZNE:
• moc nominalna: 2,1 kW / 2800 rpm
• szerokość koszenia: 46 cm

• wysokość koszenia: 28-92 mm
• waga: 34 kg

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1 599 zł

www.cubcadet.pl
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W ofercie firmy Complex klien-
ci znajdą między innymi roboty 
koszące, asortyment coraz bar-
dziej popularny wśród Polaków. 
Jak ta kategoria sprzętu zme-
chanizowanego się sprzedaje?

Kosiarki automatyczne z roku 
na rok sprzedają się coraz lepiej. 
Klienci zauważyli, że choć roz-
wiązanie takie ma wyższą cenę 
w momencie zakupu z czasem jest 
tańsze niż kosiarka spalinowa czy 
traktorek, ponieważ koszty łado-
wania kosiarki automatycznej to 
kilka złotych miesięcznie.

Dziś chcemy poświęcić więcej 
cennego czasu rodzinie i znajo-
mym. Szczególnie dotyczy to lu-
dzi młodych i zabieganych. I tutaj 
z pomocą przychodzą roboty ko-
szące. Ale założenie, że kosiarki au-
tomatyczne to rozwiązanie tylko 
dla tych, którzy mają mało czasu, 
to zbytnie uproszczenie. To także 
doskonała propozycja również dla 
osób starszych, które mają mniej 
sił do pracy w ogrodzie, ale nadal 
zależy im, aby był on w doskona-
łym stanie. Bezobsługowa i cicha 
praca to kolejne pozytywne cechy. 
Także esteci, którzy w pielęgnację 
swoich ogrodów inwestują poważne 
nakłady czasu i pracy oczekują, że 
będzie tak bliski ideałowi, jak to tyl-
ko możliwe. Kosiarki automatyczne 
są wyposażone w ostre jak brzytwa 
noże, nie szarpią trawy i nie pozo-
stawiają białych końcówek, trawa 
rozkrzewia się i zagęszcza.
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Roboty koszące mają wiele zalet 
ale są sprzętem wymagającym 
odpowiedniego montażu i kon-
serwacji. W jaki sposób powinno 
się handlować kosiarkami au-
tomatycznymi, aby osiągnąć 
sukces w sprzedaży? Czy pro-
ponuje Pan klientom ułatwienia 
w obsłudze tej kategorii sprzętu?

Gwarancją prawidłowego dzia-
łania robotów koszących jest wła-
ściwy montaż – to ponad poło-
wa sukcesu. Instalujemy roboty 

z największą dbałością, uwzględ-
niając oczekiwania właścicieli oraz 
specyficzne wymagania ich ogro-
dów. Korzystając ze zdobytego przez 
lata doświadczenia nasi monterzy 
szybko i sprawnie montują instala-
cję, którą umieszczają pod ziemią, 
tak aby właściciel mógł cieszyć się 
ogrodem, nie zastanawiając się czy 
przypadkiem nie uszkodzi kabli.

Firma Complex, jako Autory-
zowany Diler SuperPremium Hu-
sqvarna, wraz z końcem sezonu 
dzwoni do klientów i proponuje 
przegląd i posezonową konser-
wację zainstalowanego sprzętu. 
W skład usługi wchodzą aktuali-
zacja oprogramowania, ładowanie 
akumulatorów przez całą zimę oraz 
inne zabiegi konserwacyjne. Do-
dam, że najstarsze zamontowane 
przez nas kosiarki automatyczne 
mają 13 lat i nadal z powodzeniem 
spełniają swoją rolę.

Czy zatem kosiarki automatycz-
ne w krótkim czasie staną się nie 
tylko alternatywą dla traktorów 
i kosiarek, ale nawet je zastąpią?

Traktorek ogrodowy czy trady-
cyjna kosiarka spalinowa to spory 
kłopot – wymagają miejsca, stałej 
konserwacji, a ich obsługa to tak-
że marnowanie bezcennego czasu 
oraz spory koszt. Przy automacie 
jedynym kłopotem użytkownika 
jest odpowiednie nawodnienie – co 
przy współczesnych również auto-
matycznych systemach nawadnia-
jących nie jest problemem. Kosiarki 
automatyczne w razie potrzeby do-
ładowują baterie w stacji dokującej. 
Nie ma także konieczności wywo-
żenia skoszonej trawy, ponieważ 
błyskawicznie ulega biodegradacji 
i użyźnia trawnik. 

Jeszcze trzy lata temu roboty koszące były wydatkiem rzędu używanego 
samochodu. Obecnie kosztują coraz mniej i stają się oczywistą alternatywą 
dla kosiarek czy traktorków ogrodowych – mówi Krzysztof Bejger, właściciel 

firmy Complex z Golubia-Dobrzynia

ROZMAWIA: KONRAD URBAŃSKI

Robot – przyszłość niewymuszona

Krzysztof Bejger, właściciel firmy Complex 
z Golubia-Dobrzynia



KARCZOWNICA DO WYSOKIEJ TRAWY 
CLIMBER 10 AWD 27
Profesjonalna karczownica Climbera posiada napęd 4x4 i sil-
nik o mocy 27 KM. Maszyna doskonale nadaje się do pracy na 
dużych zboczach i do koszenia wysokiej trawy i krzewów nawet 
o średnicy 3 cm. Gwarantuje nawet trzykrotnie szybszą pracę 
w porównaniu do urządzeń z systemem rotacyjnym.

Serafin PUH Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybysławice

https://maszynywogrodzie.com/

PRZYCINARKA ELEKTRYCZNA 
FAWORYT YPZ 650
Idealna do koszenia w miejscach trudno dostępnych dla 
tradycyjnej kosiarki. Wyposażona w wygodny, regulowa-
ny uchwyt, umożliwiający łatwe i komfortowe przycina-
nie. Możliwość pracy bez wysięgnika.

Firma Krysiak
ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo

www.krysiak.pl

ROBOT KOSZĄCY ROBOLINHO 110
Zaprojektowany z myślą o samodzielnym i łatwym koszeniu, ze 

szczególnie cichym trybem pracy. Prosty i szybki montaż zajmuje 
niewiele czasu. Robolinho kosi trawę o powierzchni do 700 m2. Po-
dwójny system noży, mocny akumulator litowo-jonowy, długi czas 
pracy gwarantują doskonałe wyniki koszenia. Wysokość koszenia 
można regulować wygodnie jednym ruchem – bez użycia narzę-

dzi i brudzenia rąk.

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

www.al-ko.com/pl

KOSIARKA ELEKTRYCZNA  
NAC LE14-34-PI-G

Maszyna zbudowana na lekkim plastikowym 
korpusie, posiada indukcyjny silnik elektryczny 

z zabezpieczeniem termicznym o mocy 1400 
W. Centralna, 5-stopniowa regulacja wysoko-

ści koszenia umożliwia dobranie optymalnej 
pozycji urządzenia w zakresie 20–60 mm. Sze-
rokość koszenia wynosi 34 cm. Ciekawym roz-

wiązaniem jest opcja mielenia trawy.

NAC
al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

www.nac.com.pl

ROZDRABNIACZ LS 95
Profesjonalne i mobilne urządzenie przeznaczone do gałęzi o mak-
symalnej średnicy do 8 cm. Maszyna jest lekka, posiada ergono-
miczne uchwyty i duże koła. Rębak dzięki swojej mobilności świet-
nie nadaje się do prac w trudno dostępnych miejscach, ułatwi pra-
cę na działce czy w ogrodzie. Silnik o mocy 14 KM Kohler lub  
11,7 KM Honda.

Liwex
ul. Grochowiaka 1, 51-142 Wrocław

www.liwex.com.pl

SSAWA DO LIŚCI I TRAWY VL 300
Przeznaczona jest do prac wykonywanych na ma-
łym terenie, tj. działki, ogródki. Urządzenie mocuje 
się na burcie środka transportu i za pomocą 
rury o średnicy 180 mm zbiera się żądany 
materiał, powodując jednocześnie jego 
częściowe rozdrobnienie, o ok. 1/3 
jego pojemności, przez solidne łopatki 
wirnika. Silnik Kohler 7 KM.

Liwex
ul. Grochowiaka 1, 51-142 Wrocław

www.liwex.com.pl

KOSIARKA SPALINOWA  
MB 650 T SERII 6 

Kosiarka MB 650 T serii 6 została wykonana z my-
ślą o trwałości i dużym komforcie użytkowania, 
zwłaszcza do prac na dużych powierzchniach. 
Wytrzymała obudowa aluminiowa wraz z zinte-

growaną listwą ochronną, systemem łatwego 
rozruchu i mocnym silnikiem Kohler gwarantu-

ją wieloletnią radość przy koszeniu trawnika. 
Dodatkowo, seryjnie montowany, bardzo kom-
fortowy pojedynczy uchwyt znacznie ułatwia 

zdejmowanie 70-litrowego kosza.

Andreas STIHL
Sady, ul Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne

www.stihl.pl
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Szkółkarskieowoce
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W sprzedaży drzew i krzewów owocowych panuje 
dobra koniunktura – producenci z roku na rok notują 
wzrosty. Wielu szkółkarzy traktuje jednak tę kategorię 
jako dodatek do głównej produkcji. Warto rozważyć 

inwestycje w ten segment, bowiem wśród klientów rośnie 
zapotrzebowanie na własne drzewka owocowe

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Spis treści:
24  Jaki sezon?

26 Różnorodność nowości

27 Towarowanie i handel



R
E

K
L

A
M

A
 

Tegoroczny sezon nikogo nie oszczędza, jednakże jak podkreślają 
szkółkarze, z optymizmem patrzą w przyszłość, a dobry produkt 

zawsze się obroni

Jaki sezon?

Drzewa i krzewy owocowe to bardzo do-
chodowa kategoria szkółkarska. O jej 
rosnącej popularności decyduje wiele 

czynników. – Na popularność sadzonek wpły-
wa przede wszystkim ich jakość, zdrowotność, 
spełnianie rygorystycznych standardów oraz 
przywiązanie klientów do danych odmian czy 
gatunków. Na popularność owoców składa się 
przede wszystkim ich duża prozdrowotność – 
szczególnie mówię tu o borówce i jagodzie kam-
czackiej – komentuje Marcin Wyka, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodniczego Kusibab-Wyka. 
Jest to jednak materiał roślinny, który wymaga 
dużej uwagi, a handel nim często jest kwestią 
szczęścia.

Wielu szkółkarzy traktuje drzewa i krzewy 
owocowe jako dodatek do produkcji głównej, 
którą są np. rośliny ozdobne. – Drzewa i krzewy 
owocowe nie mogą być traktowane jako doda-
tek. Wymagają dużych nakładów finansowych, 
często ryzykownych inwestycji oraz lat pracy, 
prowadzących do uzyskania odmian w jak naj-
lepszym gatunku – mówi Robert Wieczorek, 
właściciel Gospodarstwa Szkółkarskiego Wie-
czorek. Na ich rosnącą popularność wpływają 
trendy – zarówno ekologiczny, jak i DIY, lecz 
w Polsce wciąż są one niszą. Jednak rosnące 
zainteresowanie klientów wymusi na produ-
centach eksperymentowanie z nowymi od-
mianami roślin owocowych. 

Sprzedaż drzew i owocowych – po-
dobnie jak handel innym materia-
łem roślinnym – jest w dużej mierze 

zależna od pogody. Zimny kwiecień oraz 
najchłodniejszy od lat początek maja, czę-
sto z przymrozkami, sprawiły, że jeden 
miesiąc w sprzedaży można już spisać na 
straty. – Tegoroczny kwiecień był trudny 

w sprzedaży krajowej. W maju co praw-
da przyszło ocieplenie, jednak nie da się 
już nadrobić straconego miesiąca – mówi 
Adam Ważyński, właściciel Szkółki Roślin 
Ozdobnych Ważyńscy. Szkółkarze podkre-
ślają także, jak wiele czynników decyduje 
o sprzedaży bądź jej braku. Drzewa i krze-
wy owocowe mogą stać się dochodowym 
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SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH SUTKOWSCY, 05-310 KAŁUSZYN, SINOŁĘKA 45A 
 tel. kom +48 606 97 33 85, tel.: +48 25 752 66 95, fax: +48 25 752 66 96, e-mail: sutkowscy@oid.pl 

OFERUJEMY W SPRZEDAŻY HURTOWEJ: 

www.sutkowscy.oid.pl

   • Rośliny iglaste z gruntu oraz w pojemnikach
        - Thuja occidentalis ‚Smaragd’       
        - Thuja occidentalis ‚Brabant’ 
        - Pinus mugo ‚Mughus’
        - Picea pungens
        - Taxus media ‚Hicksii’

   • Rośliny iglaste szczepione
   • Choinki cięte oraz w pojemnikach 
   • Rośliny liściaste w pojemnikach
   • Drzewa alejowe

interesem, jednak każdy, kto 
zamierza zająć się ich uprawą 
na szeroką skalę, ryzykuje. – 
Wszystko zależy od propono-
wanych do sprzedaży gatunków, 
umiejętności przeszukania ryn-
ku i sprawdzenia, czego na nim 
brakuje – czyli trafienia w swo-
ją niszę. Dużo zależy także od 
szczęścia, szczególnie w kwe-
stii pogody i samych roślin, któ-
re również mają swoje kaprysy. 
Ważne jest też przewidywanie – 
opowiada Robert Wieczorek. Po-
mimo trudności, szkółkarze nie 
tracą nadziei i z optymizmem 
patrzą na obecny oraz następ-
ny sezon. – Ten rok jest dla nas 
trochę trudny, szczególnie jeśli 
chodzi o wyjątkowo kapryśną 
pogodę. Sprzedaż jednak jest 

porównywalna z tą z zeszłego 
sezonu. Dobry produkt zawsze 
się obroni – komentuje Mateusz 

Milczyński, współwłaściciel 
Szkółki Krzewów Ozdobnych 
Milczyński. 
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Klienci cały czas są żądni nowości, jednocześnie bardzo często 
szukają starych, tradycyjnych odmian

Różnorodność nowości

Opłacalny biznes

Magdalena Wędrowska
właścicielka 

SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH  
'CLEMATISY' M.K.J. WĘDROWSCY 

Kategoria drzew i krzewów owocowych bardzo 
się na naszym rynku rozwija, inwestowanie 
w ten segment coraz bardziej się opłaca. 

Wpływają na to zarówno trendy prozdrowotny i ekologiczny – 
coraz więcej osób zaczyna uprawiać drzewa i krzewy owocowe 
w swoich ogrodach, aby cieszyć się swoimi plonami – ale także 
zapotrzebowanie na nowe, nieco bardziej egzotyczne gatunki 
owocowe, jak np. świdośliwa. W nadchodzącym sezonie chcemy 
promować linię produktów w innowacyjnym opakowaniu, zgodną 
z modą na ekologię: balotowane krzewy owocowe dostarczamy 
w naturalnych, jutowych woreczkach, eksponujemy je natomiast 
w standach lub kartonowych opakowaniach zbiorczych. 
Jeśli chodzi o sprzedaż – w tym sezonie najlepiej sprzedawały się głównie: 
jagoda kamczacka, nowości, tj. malinojeżyny, malinotruskawki oraz 
borówka amerykańska, ale oprócz tego również wysoką sprzedażą 
cieszyły się maliny, jeżyny, porzeczki, agresty, dereń, a z drzewek 
owocowych morwa biała i czarna, kasztan jadalny oraz leszczyna.  

Szkółkarze zgodnie podkre-
ślają, że kluczem do osią-
gnięcia sukcesu w sprzedaży 

i krzewów ozdobnych jest róż-
nicowanie oferty, częsta zmiana 
asortymentu i najczęstsze – jak 
to tylko możliwe – wprowadza-
nie do obiegu handlowego nowo-
ści. Tradycyjne odmiany w mojej 
szkółce nie sprzedają się dobrze, 
klienci wciąż poszukują nowości 
– mówi Marek Wędrowski, wła-
ściciel Szkółki Pnączy. Klient 
lubi być zaskakiwany – odmia-
ny dostępne w supermarketach 
czy dyskontach spożywczych za-
zwyczaj cieszą się popularnością 
ze względu na przystępną cenę, 
jednak konsumenci nie ustają 
w poszukiwaniu nowych sma-
ków i owoców mniej konwen-
cjonalnych. – Idziemy tropem 
trendów sadowniczych, dzisiaj 
dużo bardziej niż kiedyś moda 
decyduje o sprzedaży, stąd tak 

drzew i krzewów owocowych 
jest szeroka i zróżnicowana 
oferta. – Podstawą sukcesu 
sprzedaży w kategorii drzew 
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Centra ogrodnicze powinny składać pierwsze 
zamówienia na drzewa i krzewy owocowe już 
jesienią, najlepiej na przełomie października 

i listopada. Dotowarowanie zależy od sprzedaży, 
najlepiej jednak sprowadzać materiał raz na 

tydzień bądź raz na dwa tygodnie

Towarowanie 
i handel

Ko l e j n y m  i s t o t n y m 
czynnikiem wpływają-
cym na sprzedaż drzew 

i krzewów owocowych jest tak-
że pierwsze zatowarowanie cen-
trum ogrodniczego oraz czę-
stotliwość dotowarowywania. 
Ważnym jest, aby klient otrzy-
mał świeży i dobrze owocujący 
materiał. – Centra ogrodnicze 
powinny składać pierwsze za-
mówienia na drzewa i krzewy 
owocowe już jesienią, najlepiej 
na przełomie października i li-
stopada. W takim wypadku 
pierwsze odbiory zamówionego 
materiału odbywają się w mar-
cu, jeśli oczywiście pozwoli już 
na to pogoda. Dotowarowanie 

zależy od sprzedaży, najle-
piej jednak sprowadzać mate-
riał raz na tydzień bądź raz na 
dwa tygodnie – mówi Adam 
Ważyński. Paradoksalnie, na 
wielkość sprzedaży owoco-
wego materiału roślinnego 
wpływa wielkość pojemnika, 
w jakim oferowana jest rośli-
na. – Centra najczęściej kupują 
towar doniczkowany. Wydłu-
ża to żywotność roślin, a tym 
samym pozwala nieco przecią-
gnąć sezon. Centra zazwyczaj 
kupują pojemniki dwulitrowe. 
Jeżeli wysyłamy go do innych 
klientów, wybieramy pojemnik 
jednolitrowy – wyjaśnia Marek 
Wędrowski. 

częste poszukiwanie nowych, 
zaskakujących odmian – dodaje 
Robert Wieczorek. Pomimo te-
go, klienci poszukują często tak-
że starszych odmian – np. jabłek 
ligol czy antonówki. Jednak nie 
interesują ich odmiany dostępne 
w sklepach, często z chemiczny-
mi dodatkami. Trend ekologicz-
ny uświadamia konsumentów, 
jak ważne jest to, co jedzą, dla-
tego poszukują drzew i krze-
wów, które będą mogli dalej sa-
modzielnie uprawiać. – Warto 

inwestować w uprawę drzew 
i krzewów owocowych. Klien-
ci bardzo często pytają nas 
także o stare, tradycyjne od-
miany – trend DIY sprawia, że 
człowiek dużo bardziej szanu-
je swoje zdrowie i zwraca uwa-
gę na jadłospis, stąd ze strony 
klientów, także tych indywidu-
alnych, duże zainteresowanie 
drzewami i krzewami owoco-
wymi – mówi Krystyna Abram, 
właścicielka Szkółki Krzewów 
i Drzew Ozdobnych Abram. 



Gospodarstwo Specjali-
styczne Panek stawia 
na kompaktowe od-

miany warzyw, owoców i ziół do 
amatorskiej uprawy na balkonach 
i tarasach w myśl trendów slow life  
oraz grown your own. Oferta po-
wstaje z uwzględnieniem potrzeb 
właścicieli balkonów i tarasów, 

którzy mogą w szybki i prosty 
sposób stworzyć własną mini-
plantację. Rośliny mają kolorowe 
etykiety zawierające dokładne in-
strukcje uprawy. – To rozwiązanie 
idealne dla zabieganych osób, któ-
re chcą żyć świadomie, jeść zdro-
wo, cieszyć się własną uprawą 
i mieć warzywa na wyciągnięcie 

ręki – opowiada Anna Panek, wła-
ścicielka Gospodarstwa.

Szkółka mieści się na 4,5 ha w miej-
scowości Kościelna Góra w pobliżu 
węzła komunikacyjnego A2 Wiskitki. 
Stoją tu 3 nowe tunele o powierzchni 
500 m² każdy. Część gospodarstwa 
nadal znajduje się w Pruszkowie, 
gdzie jest także punkt detaliczny, 
dzięki temu właściciele widzą, jak 
zmienia się moda i zainteresowanie 
klientów konkretnymi roślinami. 
W ofercie szkółki centra ogrodni-
cze znajdą m.in.: sałatę, rzodkiew-
ki, papryki, pomidory, rabarbar, 
bataty, chrzan wasabi, orzeszki 
ziemne, borówkę amerykańską, 
maliny czy poziomki. W tym roku 
bardzo popularna jest seria minia-
turowych odmian warzyw, m.in.: 
bakłażany, papryka, oraz pomidory. 
– Proponujemy ciekawe odmiany, 
bo często miłośnicy zieleni szukają 
nowych rozwiązań. Moda na wła-
sną uprawę powoduje, że klienci 
są bardziej otwarci, chcą ekspe-
rymentować, szukają czegoś egzo-
tycznego, dlatego warto im polecać 
np. miechunkę peruwiańską, któ-
ra ma przepyszne, słodkie owoce, 
idealnie nadające się do dekoracji 
lodów czy deserów. W tym roku 

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek stawia na małe 
i kompaktowe odmiany do uprawy pojemnikowej, m.in.: paproci, 
mchu, rabarbaru, batatów, bakłażanów czy orzeszków ziemnych. 

– Obecnie warto w centrum ogrodniczym stworzyć ekspozycję 
z roślinami odstraszającymi kleszcze. Rośliny można sprzedawać 

w różnych konceptach, ogranicza nas tylko nasza pomysłowość – 
mówi Anna Panek, właścicielka 

Inspiruj i ucz
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

44 Z WIZYTĄ U…

Od lewej: Anna Panek, właścicielka Gospodarstwa Specjalistycznego Panek i Agnieszka Idziak, 
redaktor naczelna magazynu „Biznes Ogrodniczy”

Gospodarstwo  stawia na kompaktowe odmiany 
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wprowadziliśmy nową odmianę 
truskawki o sztywniejszych pę-
dach, dzięki czemu owoce rosną 
do góry – opowiada Anna Panek. 

– Amatorów ziół z pewnością za-
chwycą m.in. grzybowe zioło czy 
kola plant – zioło do aromatyzo-
wania wody o zapachu coca coli. 

45Z WIZYTĄ U…

Rośliny mają kolorowe etykiety zawierające 
dokładne instrukcje uprawy

Gospodarstwo promuje trendy slow life 
oraz grown your own

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek opracowało dla centrów ogrodniczych  
6 specjalnych konceptów marketingowych na sprzedaż roślin
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Już jesienią z kolei wprowadzimy  
szpinak, szczaw o liściach kolo-
rowych i zielonych oraz buraka 
liściowego – dodaje. 

JAK SPRZEDAWAĆ?
Gospodarstwo Specjalistyczne 

Panek proponuje centrom i sklepom 
ogrodniczym rośliny w specjalnie 
opracowanych 6 konceptach marke-
tingowych: „Wiosenne przebudze-
nie”, „Kwitnące ogrody”, „Koloro-
we trawki”, „Niezłe ziółko”, „Twoja 
plantacja” oraz „Leśne opowieści”. 

Ta ostatnia grupa zostanie posze-
rzona o ciekawe nowości, m.in.: 
bluszcz doniczkowy, hedery, papro-
cie czy mech. – Komponując ofer-
tę w centrum ogrodniczym, war-
to obserwować sytuację na rynku. 
Aktualnie jest dość spory problem 
z kleszczami, dlatego można dla 
klientów przygotować specjalną 

ekspozycję aromatycznych ziół 
o intensywnym zapachu, które 
odstraszają kleszcze, są to m.in.: 
mięta pachnąca pomarańczą, roz-
maryn, który ma korzenny zapach, 
bylica o zapachu coli, szczypiorek, 
cebula, tymianek o zapachu cytry-
nowym czy wrotycz pospolity. Ro-
śliny można sprzedawać w różnych 

Szkółka mieści się na 4,5 ha w miejscowości Kościelna Góra w pobliżu węzła komunikacyjnego  
A2 Wiskitki

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek proponuje także byliny
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Oferta szkółki jest bardzo zróżnicowana,  powstaje z uwzględnieniem potrzeb właścicieli 
balkonów i tarasów, którzy mogą w szybki i prosty sposób stworzyć własną miniplantację
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konceptach, ogranicza nas tylko 
nasza pomysłowość. Warto być 
otwartym na nowości, podpowia-
dać klientom i ich inspirować – do-
daje Anna Panek. 
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AZALIA ‘ANNEKE’ AZALEA 
(MIESZANIEC ‘KNAP HILL’ 

– ‘EXBURY’) 
Młode rośliny mają luźny pokrój, potem roślina ładnie się za-

gęszcza. Krzewy dorastają do 1,5 m wysokości i szerokości 1,7 m. 
Kwitnie obficie pod koniec maja i na początku czerwca. Kwiaty 
jednolite, żółte, z charakterystyczną plamką na górnym płatku, 
duże (średnica 6-8 cm), zebrane w efektowne kwiatostany. Li-

ście jasnozielone, jesienią pięknie przebarwiają się na kolor żół-
ty. Polecana do nasadzeń w ogrodach i na wrzosowiskach. 

Odmiana całkowicie mrozoodporna. 

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Kusibab-Wyka

Prandocin Iły 88a, 32-090 Słomniki

www.kusibab-wyka.pl

FAGUS SYLVATICA 'DAWYCK 
GOLD'

Duże drzewo o wąskiej kolumnowej lub stożkowej koro-
nie. Dorasta do 15 m wys., przy szer. 3 m. Liście jajowate 
do eliptycznych, dość sztywne, lekko błyszczące, naj-

młodsze jasnożółte i złociste, ale już późną wiosną robią 
się zielone. Do sadzenia w parkach i dużych ogrodach, 

jako drzewo soliterowe, alejowe lub osłonowe.

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Krzysztof Kubiczek

ul. Pańska 50, 43-332 Pisarzowice

www.kubiczek.com.pl

PEONIA (PIWONIA)  
‘MADAME CALOT’

Piwonia bylinowa z pełnymi, jasnoróżowymi kwiatami, pod 
koniec kwitnienia prawie białymi. Pachnąca. Pochodzi z całej 

grupy piwonii chińskich, które charakteryzują się wysoką mrozo-
odpornością oraz długowiecznością. Piwonie te mogą żyć w jed-
nym miejscu 20-25 lat. W grupie tej znajdują się odmiany o różnej 

barwie i formie kwiatów oraz zróżnicowanej wysokości roślin. 
Obecnie obserwuje się powrót do tej trochę zapomnianej gru-
py bylin z uwagi na ich piękno oraz bezproblemową uprawę.

Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych 
Krystyna i Stanisław Abram

ul. Szeroka 43, 43-450 Ustroń

www.abram-szkolka.com.pl

FRAGARIA xANANASSA 
'TOSCANA' – TRUSKAWKA 

WISZĄCA 'TOSCANA'
Niezwykła odmiana truskawki nagrodzona w konkursie 

Eleuro Star. Wyróżnia się dużymi, do 5 cm średnicy, ciemno-
różowymi kwiatami. Jedna roślina może wydać do 1 kg słod-
kich owoców. Owocuje i kwitnie od wiosny aż do pierwszych 
przymrozków. Wypuszcza długie rozłogi, na których rozwijają 

się kwiaty i owoce. Idealnie nadaje się do sadzenia w po-
jemnikach, przez co będzie doskonałą ozdobą balkonów 

i tarasów.

Gospodarstwo Specjalistyczne Panek
ul. Marii Dąbrowskiej 12; 05-800 Pruszków 5

www.e-panek.pl



SPIRAEA BETULIFOLIA 
'TOR GOLD' – TAWUŁA 

BRZOZOLISTNA 
Tawułka o płaskokulistym pokroju. Dorasta do 0,6-0,8 m 

wys. Liście intensywnie żółte, latem zielone, jesienią prze-
barwiające się na pomarańczowo-czerwony kolor. Kwiaty 
białe, płaskie, kwitnie obficie w czerwcu. Stanowisko sło-

neczne, półcieniste. Odmiana odporna na mróz.  Poleca-
na do ogrodów przydomowych, nasadzeń miejskich, jako 

roślina okrywowa.

ACROCONA Szkółki Drzew i Krzew 
Ozdobnych

ul. Wilanowska 1, 05-509 Józefosław

www.acrocona.pl

PHYLLOSTACHYS BISSETII
Jeden z najpopularniejszych i najlepiej spraw-

dzających się bambusów w warunkach klimatycz-
nych Polski, gdzie dorasta do wysokości 4,5-5 m. 

Polecany na stanowiska słoneczne lub półcieniste. 
Znakomity jako roślina żywopłotowa. Bardzo żywot-

ny i ekspansywny, wymaga bariery korzeniowej.

Szkółki Żbikowskie
ul. Żbikowska 51, 05-800 Pruszków

www.hoser.pl

RHODODENDRON 'JUANITA' 
– AZALIA WIELKOKWIATOWA 

'JUANITA'
Krzew liściasty z rodziny wrzosowatych o dużych, dekoracyjnych 

kwiatach. Pokrój rozłożysty wzniesiony, początkowo luźny, z czasem za-
gęszcza się. Po 10 latach dorasta do 1,4 m wysokości i ok. 1,6 m szeroko-

ści, po wielu latach osiąga ok. 2 m wysokości. Liście ciemnozielone, jesie-
nią przebarwiają się na pomarańczowo-czerwono. Zrzuca liście na zimę. 
Kwiaty w pąkach czerwone, po rozwinięciu różowe, z żółtym rysunkiem na 
górnym płatku, zebrane po kilka sztuk, na brzegach pofalowane. Kwitnie 
bardzo obficie w drugiej połowie maja, przed lub równocześnie z rozwo-
jem liści. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. Wymaga gleb 
kwaśnych, próchnicznych i stale wilgotnych. Dobrze czuje się w pobliżu 

zbiorników wodnych. Polecana do sadzenia pojedynczo lub w gru-
pach, razem z innymi azaliami i różanecznikami.

A&M Kałuzińscy  
Szkółka Polskie Korzenie

Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek

www.kaluzinscy.pl
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Funkia ta charakteryzuje się 
dosyć silnym wzrostem i du-
żym wigorem. Wytwarza 

blaszki liściowe osiągające do 30 cm  
długości oraz 25 cm szerokości. Są 
one w kształcie owalne, z wyraź-
nie zaznaczonym unerwieniem. 
Rozrośnięte, kilkuletnie egzem-
plarze mogą osiągać około 0,5 m  
wysokości i ponad 1 m szerokości. 
Jednak najciekawszą cechą od-
miany ‘Frances Williams’ jest nie-
wątpliwie barwa liści w niebieskiej 
tonacji, która utrzymuje się przez 
cały okres wegetacyjny, oraz cha-
rakterystyczny, żółty, stopniowo 
przechodzący w kremowy, nieregu-
larny margines otaczający blaszkę 
liściową. W końcu czerwca roślina 
rodzi białe, dzwonkowate, lekko 
zwieszone kwiaty. Są one gęsto 

roślin cienia i najlepiej prezentują 
się właśnie w cienistych zakątkach 
ogrodu. Są bylinami długowieczny-
mi i dobrze rosną w jednym miej-
scu przez wiele lat. Funkia Siebolda 
jest gatunkiem odpornym na mróz 
i z powodzeniem może być uprawia-
na na terenie całego kraju. Wiosną, 
gdy zaczną pojawiać się pierwsze li-
ście, warto rośliny nawieźć nawozem 
wieloskładnikowym. W okresie su-
szy wymagają podlewania. Funkie 
mogą być atakowane przez ślima-
ki – szczególnie pomrowy – które 
można zwalczać stosując prepara-
ty przeznaczone do tego celu lub 
wystawiając talerzyki wypełnione 
piwem. Zwabione do piwa ślimaki 
zbiera się i wyrzuca. 

Funkie najlepiej prezentują się 
sadzone w większych grupach pod 
koronami drzew, wzdłuż strumieni 
oraz na brzegach zbiorników wod-
nych. Stanowią doskonałą okrywę 
gruntu. W ogrodach naturalistycz-
nych świetnie komponują się z pa-
prociami i parzydłem leśnym. Fun-
kia Siebolda ‘Frances Williams’, ze 
względu na dosyć silny wzrost, rów-
nie ładnie prezentuje się sadzona 
pojedynczo w wyeksponowanym 
miejscu, tworząc wyraźny, niebie-
ski akcent kolorystyczny skupiają-
cy uwagę. 

Artykuł powstał we współpra-
cy 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 – 
Funkia Siebolda Hosta sieboldiana 
‘Frances Williams’

TEKST: dr Wiesław Szydło,  
wiceprezes ZSzP

Funkie, dzięki ogromnej różnorodności form, kształtów i barw liści, 
zyskały wielką popularność i są często stosowane w kompozycjach 

ogrodowych. Prowadzone na całym świecie prace hodowlane 
zaowocowały uzyskaniem setek ich odmian. Hosta sieboldiana 

‘Frances Williams’ jest sportem popularnej odmiany ‘Elegans’

50 ROŚLINA MIESIĄCA

osadzone na długich (do 80 cm), 
prostych łodygach wyniesionych 
ponad liście, tworząc kwiatosta-
ny typu grona. Powszechnie uwa-
ża się, że kwiaty funkii nie są zbyt 
ozdobne, jednak obficie kwitnące 
okazy odmiany ‘Frances Williams’ 
wyglądają bardzo atrakcyjnie. Po 
kwitnieniu pędy kwiatostanowe 
należy usunąć.

Hosta sieboldiana ‘Frances Wil-
liams’ do prawidłowego wzrostu 
wymaga stanowisk półcienistych 
lub cienistych oraz próchnicznych 
i stale wilgotnych gleb. Na glebach 
jałowych i suchych bylina ta rośnie 
bardzo słabo. Odmiany o niebieskich 
liściach są szczególnie wrażliwe na 
poparzenia słoneczne, stąd nie po-
winny być narażone na bezpośred-
nie działanie promieni słonecznych 
(szczególnie w godzinach południo-
wych). Funkie są określane mianem 
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O
ferta na rynku decor jest 
niezwykle obszerna, a kon-
sumenci naprawdę mają 
w czym wybierać. Produ-
cenci, podobnie jak właści-

ciele placówek ogrodniczych, które coraz 
częściej dystrybuują produkty dekoracyjne, 
stoją jednak przed wieloma wyzwaniami 
sprzedażowymi. Rynek nie należy do naj-
łatwiejszych, wsłuchiwanie się w głos klien-
tów to dopiero początek udanego procesu 
sprzedażowego. – Obserwujemy rosnący 

trend sprzedażowy, w marcu sprzedaż de-
koracji ogrodowych wzrosła dwukrotnie, 
obecnie ta kategoria wzrosła pięciokrotnie, 
mamy nadzieję, że w lipcu i sierpniu wyniki 
będą jeszcze lepsze. Najpopularniejszymi 
produktami, których sprzedajemy najwię-
cej, są meble ogrodowe, numerem dwa pod 
względem sprzedaży są narzędzia ogrod-
nicze i doniczki – mówi Katarzyna Świątek, 
brand marketing specialist w firmie Bonami. 

Pomimo obfitości firm i oferowanych przez 
nie produktów rynek wciąż jest chłonny i żąd-
ny nowości. Trzeba jednak pamiętać o tym, 
że cykl życia produktu jest coraz krótszy. To 
trudna sytuacja dla producenta, który chcąc 
osiągnąć sukces w branży, nie może popadać 
w rutynę. Nowości muszą być wprowadzane 
błyskawicznie i zgodnie z modą. – Poprzedni 
sezon uważamy za bardzo udany. Kilka razy 
w roku kreujemy nowe formy i  wzory, aby 
zaspokoić najbardziej wyrafinowane gusta 
i oczekiwania naszych klientów. Uczestniczy-
my też jako wystawcy na różnego rodzaju 
targach krajowych oraz międzynarodowych. 
W ten sposób nawiązujemy nowe kontakty 
i jesteśmy na bieżąco z nowymi trendami – 
komentuje Beata Michorczyk, współwłaści-
cielka  firmy Don-Plast.

SPECYFIKA RYNKU
Należy pamiętać o pewnej specyficznej 

cesze, która wyróżnia rynek dekoracji i jeszcze 
bardziej utrudnia handel artykułami dekora-
cyjnymi. – Celem branży dekoracyjnej jest 
dostarczanie radości. Musimy pamiętać, że to 
nie są produkty pierwszej potrzeby, a klien-
ci nie zmieniają zbyt często całego wystroju 
mieszkania, dlatego tak ważne jest umiejętne 
skomponowanie oferty, a nie ślepe podążanie 
za nowinkami. Co roku są promowane nowe 
trendy kolorystyczne, jednak tak naprawdę 

Polski rynek dekoracji intensywnie się rozwija. Polacy 
uważnie obserwują trendy i poszukują produktów wysokiej 
jakości – estetycznych, wysmakowanych i droższych. To 
dobrze wróży producentom decoru, którzy wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i oferują 
asortyment wysokiej jakości

Tekst: Konrad Urbański

DecoTrendy
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zanim jest na nie popyt, mijają co najmniej 
dwa lata, a warto podkreślić, że i tak jest to 
sprzedaż niszowa. W komponowaniu ofer-
ty bardzo ważna jest zatem dywersyfikacja. 
Trzeba mieć coś dla klienta, który jest trend-
setterem, szuka nowinek, modnych wzorów 
i kolorów, jednak pamiętając, że wszystko, co 
nietypowe jest ułamkiem, sprzedaje się na-
tomiast to, co typowe – mówi Jolanta Sitarz, 
właścicielka firmy Golden Krokus. 

Klienci nie sugerują się przy wyborze wy-
łącznie atrakcyjnymi cenami, które często 
nie idą w parze z jakością. Niepowtarzalny 

wygląd oraz staranne wykonanie to te czyn-
niki, na które częściej niż jeszcze kilka sezo-
nów temu zwracają uwagę konsumenci. 
Istotne jest także pochodzenie towarów – 
obecnie poszukiwania konsumenckie często 
zamykają się w kręgu lokalnym, z naciskiem 
na małe, miejscowe manufaktury. – Trendy 
dekoracyjne sprzed lat powracają, podobnie 
jest z modą z okresu PRL-u. Starszym klientom 
ten czas kojarzy się z młodością, natomiast 
młodsi poszukują produktów niebanalnych, 
które nie są do siebie podobne i które moż-
na często odnaleźć w domach ich rodzi-
ców. Huta szkła Edwanex to miejsce, gdzie 
wdrażane są zarówno nowoczesne projekty, 
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jak i polski design z dawnych lat, który tu-
taj zyskuje nowe życie. Każdy produkt jest 
tworzony z niezwykłym namaszczeniem, 
przez co nabiera wyjątkowości, jakiej nie 
mają przedmioty pochodzące z masowej 
produkcji, jakie w dzisiejszych czasach za-
sypują rynek szkła – wyjaśnia Jagoda Tuz, 
marketing manager w firmie Szklany Dom.

TRZY ŚCIEŻKI 
DO DOBREGO PRODUKTU

Oprócz szeregu czynników, na które 
producenci często nie mają wpływu – jak 
np. trendy – pozostają także takie, o któ-
rych powinni pamiętać przy sprzedaży 
dekoracji. Dobrze rotujący produkt deko-
racyjny to najczęściej połączenie trzech 

elementów składowych: materiału, formy 
oraz koloru. Jak podkreślają producenci, to 
ten ostatni odgrywa najważniejszą rolę. – 
Trendy wskazują na kolor zielony i donice 
tym kolorze posiadamy także w naszej 
ofercie. Jesteśmy jednak otwarci na inne 
barwy – beż w różnych odcieniach, brą-
zy czy grafity. Proponujemy szeroką ich 
paletę, tak aby trafić w gusta jak najwięk-
szej liczby odbiorców – komentuje Piotr 

Pozytywne czynniki 

Piotr Głodowski 
dyrektor handlowy Hagsen

Dane mikro- i makroekonomiczne są obiecujące. Obecnie 
odnotowujemy wzrost gospodarczy, zmienia się rynek pracy, rosną wynagrodzenia, wpro-
wadzono 500+. To wpływa na zasobność portfela przeciętnego Polaka i jego decyzje kon-
sumenckie. Z sezonu na sezon sprzedajemy coraz więcej donic i mam nadzieję, że ta ten-
dencja zostanie utrzymana.
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Głodowski, dyrektor handlowy 
w firmie Hagsen. Kluczową rolę 
kolorów w sprzedaży podkreśla 
także Agnieszka Kowalska, prezes 
firmy Belldeco. – W tym sezonie 
modne są odcienie złota i srebra, 
szarości, doskonale dopasowują-
ce się do stylistyki skandynawskiej 
oraz zieleń, błękity, granaty i sza-
firy, wszystkie w mocnych odcie-
niach – mówi Agnieszka Kowalska. 

Co ważne, obowiązujący w se-
zonie kolor można także dalej 
podzielić na ten, który jest mod-
ny w dekoracjach całorocznych, 
oraz ten, który dominuje wyłącz-
nie w produktach sezonowych, 
przeznaczonych np. na Boże Na-
rodzenie. – Jeśli chodzi o trendy 
kolorystyczne wszystko zależy od 
okoliczności. Np. na Boże Naro-
dzenie bardziej popularne stają 
się kolory: biały, ecru, czerwony, 
bordo, złoto, srebro. Z kolei na 
Wielkanoc i na wiosnę dominują 
odcienie jasne i pastele – doda-
je w firmie. Nie inaczej wygląda 
kwestia materiałów oraz form 

– wszystko zależy od trendów. 
W obecnym sezonie wciąż modny 
jest plastik, ale również ceramika, 
szczególnie połączona ze szkłem. 
– Produkty te odznaczają się wy-
jątkową trwałością i naturalnym 
pięknem – mówi Sebastian Żu-
licki, menedżer Centrum Ogrod-
niczego Żulicki w Kołobrzegu. 
– A tego rodzaju ozdoby są do-
skonałym uzupełnieniem wnętrz 
urządzonych w stylu rustykalnym 
czy prowansalskim, a także desi-
gnerskich, bardzo nowocześnie 
zaprojektowanych ogrodów. 
Dlatego przewidujemy jeszcze 
większy popyt na dekoracje wy-
konane z ceramiki, zwłaszcza te 
wielkogabarytowe – dodaje.

SZTUCZNE – 
GORSZE CZY LEPSZE?

Sztuczne kwiaty sprzedają się 
przede wszystkim jesienią. Do nie-
dawna kojarzone były wyłącznie 
z cmentarzami, jednak od kilku 
sezonów zdobywają popularność, 
dlatego ważne jest, aby dostarczać 
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klientom nietuzinkowe i niestandardowe roz-
wiązania. – Część produktów z pewnością nie 
sprzedaje się tylko dlatego, że konsumenci nie 
wiedzą, w jaki sposób je wykorzystać. Z pew-
nością chętniej wrócą do placówki, która pomo-
że im stworzyć swoją indywidualną przestrzeń 
w ogrodzie, domu czy na tarasie – mówi Maria 
Radziwańska-Kryjan z Centrum Ogrodniczego 
Davis & Kryjan. Nawet w kategorii sztucznych kwia-
tów klienci poszukują oryginalności i wysokiej jakości 
wykonania. Coraz lepiej sprzedają się sztuczne kwiaty, 
które swoim wyglądem nie odbiegają od naturalnych i są 
zdecydowanie droższe. – Kwiaty sztuczne coraz częściej są 
nie tylko elementem wystroju mieszkania, ale i tarasu, altany 
czy balkonu, wynika to z faktu, że klienci chcą wypoczywać 
w przyjemnym otoczeniu, a nie zawsze mają czas na to, żeby 
dbać o rośliny. Sztuczne kwiaty są idealnym rozwiązaniem dla 
zabieganych klientów. Sprzedają się te, które przypominają na-
turalne kwiaty. Modne są oczywiście storczyki oraz hortensje – 
dodaje Jolanta Sitarz. 

FIGURA 
I ARCHITEKTURA W OGRODZIE

Właściciele centrów ogrodniczych zauważają spadające zainteresowa-
nie rzeźbami ogrodowymi. Te przypominające postacie z baśni czy mitów 
– chociażby wszelkiego rodzaju krasnale – są zdecydowanie passé. Ina-
czej ma się sprawa z małą architekturą ogrodową: dekoracjami większych 
rozmiarów niż standardowe, wykonanymi także z wytrzymalszych mate-
riałów – kamienia lub rattanu. Konsumenci często decydują się na zakup 
decoru w rozmiarze XXL: dużych donic, stylizowanych mebli, rzeźb oraz 
figur. Oznacza to przede wszystkim, że dużo bardziej dbają o przestrzeń 
ogrodową, która do niedawna kojarzona była wyłącznie z roślinami. De-
koracje przestały być także kupowane wyłącznie jako upominki, a stały się 
obowiązkowym elementem wyposażenia ogrodu czy domu.

GIVING
Jedną z najlepiej sprzedających się kategorii dekoracyjnych są poda-

runki. Pierwsze miesiące roku obfitują w święta, wokół których można 
zbudować skuteczną handlową opowieść. Rynek ozdób okazjonalnych 
i artykułów do dekoracji podlega jednak dużym wahaniom popytu, 
a okazją do wykorzystywania jego potencjału są wszelkie święta, takie 
jak Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc czy 
Dzień Matki. Dzięki wielu świętom w pierwszej połowie roku właścicielom 
sklepów udaje się zniwelować wpływ sezonowości w handlu artykuła-
mi dekoracyjnymi, a osoby zarządzające centrami ogrodniczymi mogą 
przyciągnąć klientów jeszcze przed nadejściem wiosny. 

Pomimo wielu trudności, producenci są optymistami – rynek intensywnie 
się rozwija, poszukiwania polskich konsumentów także dryfują w kierunku 
oryginalności i ekskluzywności. To dobrze wróży producentom oraz klientom, 
którzy otrzymają dekoracje wysokiej jakości, na europejskim poziomie. 
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Jak ocenia Pan aktualną sytuację na 
rynku świec zapachowych i produktów 
pochodnych? 

Od ośmiu lat firma Aromanti tworzy w Pol-
sce kulturę zapachów do wnętrz poprzez 
selekcję najlepszych aromatów ze światowej 
oferty i udostępnianie jej polskim konsumen-
tom. Nasze produkty to ponad 300 zapachów 
– w asortymencie Aromanti można znaleźć 
nie tylko świece zapachowe, ale też lampy 
zapachowe czy dyfuzory zapachowe z pa-
tyczkami rattanowymi – byliśmy pionierami 
wprowadzając tego typu produkty na rynek. 

Uważam, że obecnie w kraju, w szerszym 
lub węższym zakresie, dostępne są wszystkie 
znane światowe marki świec zapachowych. 
Polscy konsumenci lubią świece zapachowe, 
ale też jesteśmy znaczącym ośrodkiem ich 
produkcji. Światowe marki, takie jak Bolsius 
czy Muller, mają fabryki w Polsce, a i nasi 

Tu  mo gę 
z dumą i trochę 
na przekór powie-
dzieć, że nasze produkty 
bronią się same. Zmysł powo-
nienia jest najczulszym ze zmysłów, 
70% naszych wspomnień to skojarzenia za-
pachowe. Nasze produkty to oferta ponad 
300 zapachów, które dopasowują się do 
atmosfery wnętrz i potrzeb klientów. Istnie-
je tyle różnorodnych zapachów – czasami 
mamy ochotę na otulenie się delikatnością, 
innym razem chcemy uciec myślami w eg-
zotykę, pełną kwitnących kwiatów, ciepłych 
i zmysłowych. Nasze zapachy mają więc od-
powiadać każdemu momentowi życia na-
szych klientów i dopasowywać się do każ-
dego wnętrza. Prawdziwa indywidualizacja 
wytwarzanych przez nas zapachów sprawia, 
że nasze produkty mogą towarzyszyć klien-
tom każdego dnia. Dodatkowo kolorowa, 
przemyślana ekspozycja na regałach, które 
udostępniamy klientom pokazuje, że pro-
dukty Aromanti mogą być także pięknym 
elementem wystroju wnętrz. Ich sprzedaż 
ułatwiają również różnego rodzaju stojaki, 
ulotki informacyjne i testery – dzięki nim 
wybór produktu jest łatwy, przyjemny, pe-
łen wrażeń i emocji. 

Fora i blogi o świecach 
zapachowych śledzą w naszym 

kraju dziesiątki tysięcy osób. 
Jak wykorzystać ten potencjał? 

W centrach ogrodniczych 
w Wielkiej Brytanii są całe działy 

dedykowane zapachom do 
wnętrz – podobnie mogłoby być 

w Polsce. O aktualnej sytuacji 
w tej kategorii produktów 

rozmawiamy z Krzysztofem 
Plitnikiem, prezesem firmy 

Aromanti

Rozmawia: Michał Gradowski 

Polacy kochają 
świece 

producenci, tacy jak Korona, są znani za-
równo w kraju, jak i za granicą. Dlatego po-
nad rok temu postanowiliśmy sprowadzić 
do Polski znaną amerykańską markę świec 
zapachowych Village Candle, zostając wy-
łącznym dystrybutorem tych produktów 
w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschod-
niej. W ciągu roku udział sprzedaży tej marki 
w naszych obrotach sięgnął 35%. To dowód 
na to, jak bardzo Polacy kochają świece za-
pachowe. Wystarczy zresztą sprawdzić fora 
i blogi o świecach zapachowych i zapachach 
do wnętrz – śledzą je dziesiątki tysięcy osób. 

 
Jakie są główne kanały dystrybucji fir-
my Aromanti? 

Naszym głównym kanałem dystrybucji 
jest sprzedaż hurtowa do sklepów o różnym 
profilu – mydlarni, sklepów z upominkami, 
kwiaciarni, centrów ogrodniczych, sklepów 
z artykułami do wystroju wnętrz i meblo-
wych. Centra ogrodnicze stanowią wciąż 
małą grupę naszych klientów w porówna-
niu do doświadczeń naszych dostawców. 
W centrach ogrodniczych w Wielkiej Bryta-
nii są całe działy dedykowane zapachom do 
wnętrz – nasz dostawca lamp zapachowych 
Ashleigh & Burwood zaopatruje kilkaset takich 
punktów. Podobnie jest w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie działa nasz dostawca świec 
zapachowych Village Candle. 

Oferta firmy Aromanti łączy w sobie 
zapachy i emocje, a sama spółka re-
klamuje się jako „ekspert w dziedzinie 
kreowania dobrego nastroju”. Jak stwo-
rzyć w sklepie ekspozycję, która będzie 
wywoływała podobne skojarzenia? 

Krzysztof Plitnik, prezes firmy Aromanti
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ZAPACHY?  
NIE TYLKO KWIATOWE

Centra ogrodnicze są ważnym, roz-
wijającym się i coraz bardziej popular-
nym wśród klientów kanałem dystrybu-
cji świec zapachowych. Potwierdzają to 
ich właściciele, którzy systematycznie 
poszerzają ofertę. Na przykład w Cen-
trum Ogrodniczym Flora Point asorty-
ment jest co roku coraz większy, sprze-
daż wspierają efektowne ekspozytory, 
a do oferty wprowadzono także droższe, 
bardziej eleganckie świece z przezna-
czeniem na prezent. Dla sklepów i cen-
trów ogrodniczych dobrym pomysłem 
na uzupełnienie oferty są także świece 
wykorzystujące motywy ogrodnicze – 
w kształcie kaktusa, gerbery, dalii, hor-
tensji czy bukietu róż. Z daleka do złu-
dzenia przypominają prawdziwe rośli-
ny. W kwestii zapachów, ze względu na 
specyfikę branży, popularne są motywy 
kwiatowe. – Popularność poszczegól-
nych zapachów zależy od pory roku – 
wiosną największym zainteresowaniem 
klientów cieszą się zapachy kwiatowe, 

takie jak konwalia czy magnolia, jesie-
nią i zimą dobrze sprzedają się świece 
o zapachu wanilii, żurawiny czy cyna-
monu. Ciągle nie wychodzą z mody 
zapachy owocowe, takie jak truskawka, 
jabłko czy mango – wyjaśnia Krystyna 
Weber-Bogucka. 

INNOWACJE I NOWOŚCI
Czy można wymyślić innowacyjną 

świecę? Świecę być może nie, ale pro-
ducenci z powodzeniem promują inne 
formy „dystrybucji” zapachów np. dyfu-
zory z patyczkami rattanowymi, płatki 
zapachowe czy dyfuzory ultrasoniczne. 
W przypadku tych produktów na spodzie 
zbiorniczka z wodą, do którego dodaje 
się olejki zapachowe, znajduje się mała 
ceramiczna płytka. Wibrując z wysoką 
częstotliwością rozbija cząsteczki wody 
i olejków na mikrocząsteczki, które na-
stępnie unoszą się w powietrzu w po-
staci zimnej mgły. Do tego trzeba jesz-
cze dodać efekty świetlne i dźwiękowe. 
Jak takie nowoczesne produkty są od-
bierane przez konsumentów? – Dyfu-
zory z patyczkami rattanowymi, choć 
sprzedajemy je na polskim rynku od 
ośmiu lat, to wciąż nowy produkt. Mamy 
prawdopodobnie najlepszy jakościowo 
asortyment w grupie dyfuzorów z pa-
tyczkami – nasze produkty wytwarzane 
we Francji działają do trzech miesięcy i – 
co ważne – w tym całym okresie z jed-
nakową intensywnością. Bardzo wiele 
produktów konkurencyjnych wydziela 

W Polsce ciągle nie poświęca się świecom zapachowym aż 
tyle uwagi, co w zachodnich centrach ogrodniczych, gdzie 
prężnie działają całe działy z zapachami do wnętrz, ale 
coraz większa zasobność portfela polskich konsumentów 
skłania do wyższych wydatków na tworzenie w domach 
unikatowego nastroju

Tekst: Michał Gradowski 

Czy świece 
 rozpalą rynek? 

W
edług informacji por-
talu innpoland.pl naj-
większy rynek świec 
na świecie jest w USA 
i ma wartość aż 2,9 mld  

dolarów, będąc tym samym większym niż 
rynek europejski o 1,3 miliarda. W Euro-
pie Zachodniej w ciągu roku wypala się 
ok. 300 tys. kg świec, natomiast w Polsce 
ok. 12-15 tys. kg rocznie. Jak ta kategoria 
rozwija się na krajowym rynku oraz w cen-
trach ogrodniczych? – W sprzedaży świec 
zapachowych można zauważyć wyraźny 
trend wzrostowy. Tworzenie wyjątkowego 
nastroju za pomocą zapachów jest coraz 
popularniejsze wśród konsumentów. Naj-
lepiej sprzedające się produkty w naszej 
ofercie to świece w szkle, podgrzewacze, 
świece pieńkowe oraz świece rustykalne 
– mówi Krystyna Weber-Bogucka, trade  
marketing specialist w firmie Bolsius. 
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zapachy tylko przez np. 1-2 tygodnie 
po otwarciu, a potem tylko stoi i dobrze 
wygląda – mówi Krzysztof Plitnik, pre-
zes firmy Aromanti. – Natomiast nasze 
dyfuzory ultrasoniczne to zupełnie inny 
rodzaj produktu – tu mamy do czynie-
nia z multisensorycznymi doznaniami. 
Mamy zapach, jonizację i nawilżanie 
powietrza, kojące, uspokajające świa-
tło oraz muzykę płynącą z głośnika za-
montowanego w urządzeniu. To nowość 
na naszym rynku – dodaje. – Świece są 
ciągle najpopularniejszym produktem 
w kategorii produktów zapachowych. 
Dyfuzory czy płatki zapachowe, choć 
jest ich na rynku coraz więcej, są dla 
konsumentów ciągle nowościami. Płatki 
zapachowe są doskonałym produktem, 
który pozwala na łączenie kilku woni 
i uzyskanie cudownego aromatu – do-
daje Krystyna Weber-Bogucka. 

Świece jak perfumy  
znanych marek 

Krzysztof Plitnik 
prezes firmy Aromanti

Tradycyjne zapachy takie jak „zielone jabłuszko”, „truskawka” czy „wiśnia” odchodzą w zapo-
mnienie. Producenci zapachów inspirują się obecnie znanymi perfumami. Dlatego w naszej 
ofercie mamy tak dużo zapachów o tajemniczo brzmiących nazwach: Chypre Rouge, Noc 
Orientu, Wyprawa do Marakeszu, Lodowe SPA, Spacer po lesie, Cygaro i Whisky lub Koniak 
i skóra, w których klienci często doszukują się podobieństwa do znanych marek perfum.

Myślę, że coraz więcej konsumentów szuka nowości i oryginalnych zapachów. Naprzeciw 
takim oczekiwaniom wychodzą nasi dostawcy – na przykład firma Village Candle ograniczyła 
liczbę zapachów w ofercie z 65 do 40 stałych woni, ale każdego roku na sezon wiosna/lato 
i jesień/zima będzie wprowadzała tzw. ofertę limitowaną – 25 nowych niepowtarzalnych 
sezonowych aromatów. 

W naszej ofercie świec mamy obecnie pięć nowych zapachów: Berry Blossom, Glacial 
Spring, Honey Patchouli, Ginger Pear Fizz, Sage & Celery. Tej wiosny wzbogaciliśmy także 
ofertę lamp zapachowych, wprowadzając do niej takie zapachy, jak Różana herbata, Zioło-
wy Ogród, Wild Meadow i Soft Cotton. Jak widać nie wszystkie nazwy tłumaczymy na język 
polski, aby nie zepsuć i nie przeinaczyć zamysłu producenta. Na początku czerwca do oferty 
świec zapachowych Village Candle wprowadzimy kolejnych dziewięć nowych zapachów, 
więc można powiedzieć, że wręcz zasypujemy klientów nowościami.
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C
ałoroczny asortyment to 
całoroczny obrót – to pro-
sta prawda, którą powinni 
wykorzystać właściciele 
sklepów i centrów ogrodni-

czych. Dekoracje oraz produkty z kategorii 
wyposażenia domu są doskonałym rozwią-
zaniem i uzupełnieniem oferty placówek 
ogrodniczych w martwych okresach roku, 
szczególnie zimą i późną jesienią. Dzięki 
firmie Koopman International sprzedawcy 
mają możliwość zatowarowania placówki 
w taki sposób, aby rzeczywiście stała się 

biznesem komplementarnym, generują-
cym zyski przez cały rok.

CAŁOROCZNOŚĆ
Koopman International zachęca do inwe-

stowania w rozwój oferty produktów dostęp-
nych w ciągu całego roku i prezentowania 
artykułów dekoracyjnych w przemyślanych 
aranżacjach oraz ciekawej oprawie, bazu-
jąc na nowościach i trendach w kategorii 
decor.– To właśnie u nas w każdym okresie 
roku można nabyć setki nowych artykułów 
dekoracyjnych, złożonych w przemyślane 
i spójne koncepty. To wybór spośród ponad 
30 tys. produktów. Klientom odwiedzającym 
nasz showroom, zarówno w Komornikach 
koło Poznania, jak i w Amsterdamie, wska-
zujemy możliwość spojrzenia na dekoracje 
szerzej, z perspektywy nie tylko lokalnego 
rynku, a z uwzględnieniem najnowszych 
światowych i europejskich trendów. Na-
szym odbiorcom daje to możliwośc bycia 
o krok przed konkurencją oraz kreowania 
nowych trendów na swoich rynkach – 
mówi Tomasz Korcewicz, handlowiec firmy 
Koopman International. Tak szeroka gama 
produktów daje dodatkowo możliwość 
stworzenia własnych niepowtarzalnych 
kolekcji, co czyni Koopman International 
jeszcze bardziej interesującym partnerem 
do współpracy.

DECOR I COŚ JESZCZE
Koopman International, oprócz asorty-

mentu dekoracyjnego, oferuje klientom 
wyposażenie całego domu w produkty 
takich grup, jak gospodarstwo domowe, 

Całoroczny asortyment oraz sprzedaż całego konceptu, 
a nie tylko pojedynczego artykułu – to idea firmy Koopman 
International na zapewnienie ciągłości dochodów centrum 
ogrodniczego. Wyposażenie placówki w produkty 
przynoszące obrót przez cały rok to nie tylko wsparcie dla 
właściciela centrum. To przyszłość sprzedaży

Tekst: Konrad Urbański

Całoroczność 
 kluczem do sprzedaży

Koopman International zachęca do inwestowania w rozwój oferty produktów dostępnych w ciągu całego roku 
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zabawki, narzędzia, meble ogrodowe, oświe-
tlenie bożonarodzeniowe, artykuły szkolne 
i biurowe oraz wiele innych produktów co-
dziennego użytku. – Proponujemy swoim 
klientom gotowe aranżacje, zawierające 
kilka czy kilkanaście produktów, składające 
sie w całość przyjemną dla oka, bo zakup 

pojedynczych sztuk często jest nieopła-
calny i komercyjnie nie przynosi efektów. 
W ciągu całego roku śledzimy najnowsze 
trendy, nieustannie wymieniamy kolekcje, 
tak żeby wizytujący nas klienci widzieli za-
wsze cos nowego i niepowtarzalnego – 
dodaje Tomasz Korcewicz.

Zapraszamy do kontaktu!
Tomasz Korcewicz
Koopman International Polska Sp. z o.o.
ul. Tulipanowa 3
62-052 Komorniki k. Poznania
tel. +48 606 433 152

Wzorcownie:
Koopman International Polska
ul. Tulipanowa 3
62-052 Komorniki k. Poznania

Koopman International Amsterdam
Distelweg 88
1031 HH Amsterdam
The Netherlands

CIĄGŁOŚĆ
Wizja firmy Koopman International – 

prezentowanie i sprzedaż całorocznych 
konceptów – umożliwia właścicielom 
placówek przeniesienie ich w relatywnie 
łatwy sposób do swoich punktów sprze-
daży z – można powiedzieć – ograniczo-
nym ryzykiem. To możliwość bazowania 
na ponad 80-letnim doświadczeniu Ko-
opman International na rynku europej-
skim, a także wsparcia doświadczonych 
handlowców w doborze poszczególnych 
kolekcji. 

Koopman International proponuje klientom wybór spośród ponad 30 tys. produktów

Warto stawiać na przemyślane aranżacje
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Zaskakiwanie klientów i proponowanie 
im wciąż nowych produktów to klucz 
do udanej sprzedaży. Jakie dekoracje 
proponuje klientom firma Belldeco na 
obecny sezon?

Na rozpoczynający się właśnie sezon pro-
ponujemy klientom m.in. dekoracje bambu-
sowe w naturalnych odcieniach brązu i beżu 
oraz w głębokiej czerni. Popularnością cieszą 

Polskie społeczeństwo coraz bardziej 
się bogaci, klienci zatem większą uwa-
gę zwracają na to, jak wygląda ich naj-
bliższe otoczenie, przede wszystkim 
pod względem dekoracji. Jak wyglą-
da obecna sytuacja na polskim rynku 
dekoracyjnym?

Nasi klienci poszukują produktów nietu-
zinkowych, innych i bardziej ekskluzywnych. 
Wyczuwamy pewien przesyt tanimi popular-
nymi produktami, konsumenci uświadamiają 
sobie, że zakup mnóstwa tanich artykułów 
jest zwyczajnie nieopłacalny. Lepiej bowiem 
zakupić jeden droższy i oryginalny przed-
miot i w ten sposób podkreślić wyjątkowy 
charakter pomieszczenia. Niestety, produk-
ty dekoracyjne z wyższej półki wciąż nie są 
asortymentem na stałe obecnym w centrach 
ogrodniczych, które ciągle wolą kupować 
dużo tanich produktów. Dekoracje miały być 
dla placówek ogrodniczych alternatywą na 
stały dochód również w okresach poza se-
zonem – na razie jednak nie do końca się 
to sprawdza. 

„Polska otwiera się na 
dekoracje. Polacy są 

nieco przesyceni tanimi 
produktami, obecnie poszukują 

artykułów wyjątkowych, 
niekonwencjonalnych, innych”. 

O trendach i nowościach 
w kategorii dekoracji opowiada 

Agnieszka Kowalska, prezes 
firmy Belldeco

Rozmawia: Konrad Urbański

Dekoracyjne
 otwarcie

Agnieszka Kowalska, prezes firmy Belldeco 
i Konrad Urbański, redaktor „Biznes Ogrodniczy”

się także metalowe, ręcznie malowane deko-
racje na ścianę – kwadraty, prostokąty i roze-
ty, często wieszane podwójnie lub potrójnie, 
tworzące w ten sposób swoiste kompozy-
cje. Na ścianę – wzorem lat 60. – wieszać 
można również dywany z bawełny ręcz-
nie tkanej i drukowanej. Charakterystyczną 
dla Belldeco nieco ciężką ceramikę łączymy 
z lżejszymi wizualnie elementami ze szkła. 
Ceramiczne dzbany, donice i wazony – każ-
dy z nich to produkt wyrabiany i barwiony 
ręcznie – idealnie komponują się z pięknymi 
formami szklanymi, często w mocnych sza-
rych i granatowych kolorach. Do łask wracają 
kryształy, modne są motywy paproci, palmy 
i rododendronów, powraca też zaintereso-
wanie dekoracjami orientalnymi. Trendy za-
taczają koło i powracają w nieco zmienionej 
postaci, ale jakże znajome.

Jakie kolory dekoracji dobrze się 
sprzedają?

Przede wszystkim odcienie złota i srebra 
– oczywiście przecierane, postarzane i ma-
lowane. Klienci poszukują także mocnych 
kolorów: zieleni, błękitów, granatów i szafi-
rów. Wciąż popularne są odcienie charakte-
rystyczne dla stylu skandynawskiego – biel, 
szarość i czerń. Pożądane są naturalne ma-
teriały – dotyczy to zarówno dekoracji, jak  
i  mebli, wykonanych  z drewna pochodzącego 
z odzysku, z mangowca, dębu szczotkowa-
nego, ale i metalu – tu dominuje kolorysty-
ka typowa dla loftów – czerń, brąz i szarość.



Wielu właścicieli firm z branży dekora-
cyjnej uważa, że obserwacja trendów 
dekoracyjnych nie ma większego sensu, 
ponieważ w Polsce pojawiają się one 
z opóźnieniem, czasem nawet 2- i 3-let-
nim. Jak Pan ocenia takie podejście?

W tym twierdzeniu jest sporo racji. Ob-
serwujemy europejskie trendy kolorystycz-
ne i estetyczne, jednak patrzymy też na to, 
co dzieje się na rynku polskim. Hagsen jest 
marką kreatywną – na podstawie tych ob-
serwacji staramy się tworzyć własne projekty 
nastawione na estetykę, design, funkcjonal-
ność i innowacyjność. Nasza oferta skiero-
wana jest na cały rynek europejski, dlatego 
konstruujemy ją tak, aby trafić w gusta jak 
największej liczby odbiorców. 

Czynnikiem ożywiającym sprzedaż 
jest innowacyjność oraz aktualizowa-
nie oferty. Jakie nowości w kategorii 
donic proponują Państwo klientom 
na ten sezon?

czy grafity. Proponujemy ich szeroką pa-
letę, tak aby trafić w gusta jak największej 
liczby odbiorców.

Tworzywo sztuczne w istocie jest świet-
nym materiałem do produkcji donic, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę jego właściwości. 
Jednak dzisiejszy klient jest wymagający, 
stąd obserwuję zmiany w branży. Wiele 
firm, w tym również Hagsen, eksperymen-
tuje z dodatkami, strukturą i kształtem, dą-
żąc do jak najwierniejszego odwzorowa-
nia natury. W kolekcji donic Planet i Delta 
zdecydowaliśmy się na połączenie drewna 
i tworzywa, uzyskując tym samym cieka-
wy efekt. Czy donice z tworzywa rzeczy-
wiście są tak popularne? Myślę, że plastik 
jako materiał donic jeszcze długo będzie 
gościł w naszych domach. 

Donice i osłonki to podstawowy asortyment 
każdego centrum ogrodniczego. Nie wystarczy je 
jednak tylko eksponować – oczekiwania klientów 
się zmieniają. O poszukiwaniu innowacji i nowych 
pomysłach na donice opowiada Piotr Głodowski, 
dyrektor handlowy firmy Hagsen

Rozmawia: Konrad Urbański

Hagsen
 w awangardzie

Nowością sezonu 2017 są kolekcje do-
nic Planet i Delta. Wyróżniają się one nie-
banalną estetyką oraz nowatorskimi roz-
wiązaniami. Obydwie linie wytwarzane są 
z kompozytu tworzywa z dodatkiem 50% 
drewna. Dzięki temu zyskują szczególny 
wygląd. Druga innowacja to zastosowana 
w donicach warstwa IPSA, czyli Inteligentny 
Polimer Super Absorpcyjny. Dzięki swojej 
strukturze może wchłonąć i przechować 
bardzo duże, w stosunku do swojej masy, 
ilości wody oraz równomiernie oddawać 
ją roślinom. Kolekcje Planet i Delta zade-
biutowały na tegorocznych targach Gar-
denia w Poznaniu, ciesząc się dużym za-
interesowaniem zarówno zwiedzających, 
jak i kontrahentów. 

Trendsetterzy wskazują, że najmod-
niejszym kolorem w tym sezonie jest 
zielony, a wśród donic królować będą 
te wykonane z plastiku. Pana zdaniem 
jakie kolory i jakie materiały są najpo-
pularniejsze w tym sezonie?

Trendy wskazują na kolor zielony i donice 
w tym kolorze posiadamy także w naszej 
ofercie. Jesteśmy jednak otwarci na inne 
barwy – beż w różnych odcieniach, brązy 
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Piotr Głodowski, dyrektor handlowy firmy Hagsen
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P
odstawowym asortymen-
tem kategorii decor i jej 
nierozłącznym elementem 
są donice. Według danych 
Euromonitor International 

w latach 2016–2017 w Polsce sprzedaż 
kategorii Pots and Planters, w skład któ-
rej w dużej mierze wchodzą donice oraz 

osłonki z przeznaczeniem zarówno do 
wnętrz, jak i na zewnątrz, wzrosła o 2,3%. 
Dla porównania w Niemczech w tym 
samym czasie sprzedaż wzrosła o 2,2%, 
w USA 2,1%, a w Japonii o 0,9%. Szacu-
je się, że w 2021 roku wskaźnik wzrostu 
sprzedaży tego asortymentu w Polsce 
wzrośnie o kolejne 1,7%. Jak rozwój ka-
tegorii decor, a zwłaszcza donic, widzą 
wiodący producenci? – Sezon 2017 roz-
począł się dla nas bardzo dobrze, zamó-
wienia przedsezonowe i zatowarowania 
były niezwykle zadowalające. Tak też było 
ze sprzedażą do połowy kwietnia, od-
notowaliśmy znaczne wzrosty. Niestety 
załamanie pogody sprawiło, że w tym 
czasie finalni klienci ograniczyli zakupy 
lub z nich zrezygnowali, przez co nasi od-
biorcy, hurtownie, a w konsekwencji i my 
odczuliśmy to jako spowolnienie i zmniej-
szenie zamówień w trakcie sezonu. Sytu-
acja uległa znaczącej poprawie w dru-
gim tygodniu maja, lecz trudno będzie 
nadrobić stracony czas, zwłaszcza że se-
zon ogrodniczy jest dość krótki i rządzi 

Donice – choć są asortymentem, który generuje 
dochody przez cały rok – stanowią spore 

wyzwanie dla producentów i detalistów, ponieważ 
aby odnieść sukces, trzeba umiejętnie skompletować 
ofertę. Zdaniem właścicieli centrów ogrodniczych obecnie 
numerem jeden w sprzedaży są te plastikowe

Tekst: Natalia Dur

Co z tymi 
donicami?

Plastik rządzi 

Iwona Stasiowska
project manager Prosperplast

Bardzo dobrze w dalszym ciągu sprzedają się donice plastikowe. Szczególnie dużym zain-
teresowaniem cieszą się te z elementami koronki, ażurowe. Przeznaczone na tarasy, balkony 
i do ogrodu duże donice rattanowe z elementami naturalistycznymi wiodą prym w segmen-
cie asortymentu zewnętrznego. Dominującymi kolorami pozostaje beż i szarość, natomiast 
klienci szczególnie do nowoczesnych aranżacji wnętrz lub ogrodów wybierają bardziej od-
ważne produkty, w odcieniach limonki, fuksji, turkusów. Rosnące oczekiwania sprawiają, że 
stale się rozwijamy poprzez wprowadzanie nowych donic do oferty. W tym sezonie są to: 
wisząca seria donic rattanowych na zewnątrz, nowa seria donic koronkowych, kolekcja do-
nic naturalistycznych – Naturo, Tree, City – oraz serie zewnętrznych donic mrozoodpornych 
– Rato, Sand, Wave oraz Rocka.



Donice  / DECOBIZNES   67 

się własnymi prawami – mówi Robert 
Muszyński, dyrektor firmy Form-Plastic. 

DODATEK CZY DEKORACJA? 
Donice to jedna z tych kategorii, któ-

ra gwarantuje całoroczne dochody, ale 
i niesie ze sobą wysokie wymagania. Klu-
czowe jest podążanie za aktualnymi tren-
dami oraz obserwowanie, które rośliny 
domowe są na topie, ponieważ to one 
generują sprzedaż konkretnych modeli. 
– Doniczka nie jest tylko dodatkiem do 
storczyka. Ma ona odgrywać rolę deko-
racyjną, a całość tworzyć piękną kompo-
zycję, dlatego wzrasta zainteresowanie 
doniczkami o nieregularnych kształtach. 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
klientów, mamy w naszej ofercie osłonki 
na jednego storczyka, na dwa storczyki 
bądź też na coraz popularniejszego mi-
nistorczyka – mówi Sebastian Ostrowski, 
sales manager w firmie Eko-Ceramika. – 
Wzrost sprzedaży osłonek odnotowuje-
my w punktach, w których są one eks-
ponowane wraz ze storczykami bądź 
nawet razem sprzedawane. Ustawianie 
displayów obok wózków ze storczyka-
mi zwiększa zainteresowanie – dodaje.

JAK REAGUJE RYNEK?
Dostępna na rynku oferta donic jest 

ogromna. Producenci proponują podobne 
wzory i modele, oferty są zbliżone, po-
nieważ każdy obserwuje aktualne trendy, 
dlatego nie ma najmniejszego problemu 

z zamówieniem asortymentu. – Co roku 
prezentujemy naszym klientom nowe 
kolekcje, nie rezygnując jednak z kon-
tynuacji ulubionych serii z poprzednich 
sezonów. Są bowiem w naszym port-
folio pozycje, o które wciąż pytają od-
biorcy i nie sposób z nich rezygnować 
– tłumaczy Agnieszka Kowalska, prezes 
firmy Belldeco.

Aby dobrze zarabiać na donicach 
w centrum ogrodniczym, trzeba przy-
gotować ofertę, w której musi się zna-
leźć bardzo szeroki wachlarz produk-
tów zarówno klasycznych, jak również 
tych wyróżniających się nowoczesnym 
designem oraz zaproponować asorty-
ment w różnych wielkościach i wykonany 
z różnych materiałów. W opinii Andrzeja 
Hornowskiego z Centrum Ogrodniczego 

Klient wymaga 

Piotr Głodowski
dyrektor handlowy Hagsen

Klient jest wymagający i oczekuje, że donica nie tylko będzie funkcjonalna, ale i nowoczesna. 
Starając się sprostać tym oczekiwaniom, wprowadzamy do oferty donice z dodatkami, eks-
perymentujemy z kształtem, by ten odzwierciedlał w jak największym stopniu naturę. Jed-
nocześnie wiodącym tworzywem pozostaje w dalszym ciągu plastik i to on jeszcze przez 
kilka sezonów, a może i dłużej, będzie służył w naszych domach. W tym roku poszerzyliśmy 
nasze portfolio o nowe kolekcje donic – Planet i Delta. Do ich produkcji użyliśmy kompozy-
tu z dodatkiem 50% drewna. W obu liniach zastosowaliśmy warstwę IPSA – Inteligentny Po-
limer Super Absorpcyjny. Dzięki temu mogą one wchłonąć i przechować duże, w stosunku 
do swojej masy, ilości wody i równomiernie oddać ją roślinom. 

Funkcjonalność 
i uniwersalność 

Iwona Jeż 
specjalista ds. marketingu Lamela

Sezon 2017 na starcie przyniósł oczekiwane założenia handlowe. Udało się nam osiągnąć za-
kładaną sprzedaż. Te pierwsze tygodnie pozwoliły nam wysnuć wniosek, że ten sezon będzie 
jeszcze lepszy niż poprzedni. Niestety, późniejsze załamanie pogody sprawiło, że odczuliśmy 
spowolnienie. Straty ciężko będzie odrobić. O sprzedaży donic w dużej mierze decyduje ich 
funkcjonalność i uniwersalność. Rośnie zainteresowanie modelami zewnętrznymi, które na-
dają się również do dekoracji wnętrza domu. Naszym zdaniem wciąż największy procent 
sprzedaży donic mają te, które sprzedawane są niezależnie od pory roku. 

Torseed w Wierzchowiskach diametral-
nie zmieniły się oczekiwania klientów 
względem donic i osłonek: – Widzimy 
mniejsze zainteresowanie produktami 
ceramicznymi. Ich miejsce zajmują wy-
sokiej jakości plastikowe donice, donice 
tworzone z myślą o naturze oraz stylizo-
wane na rattanowe lub technorattanowe. 
Ostatnio modne są szczególnie te w ja-
skrawych, krzykliwych barwach – żółci, 
zieleni i turkusu. 

Detaliści i producenci zgodnie podkre-
ślają, że dobrze skomponowana oferta 
pod kątem kolorystycznym to podsta-
wa sukcesu w sprzedaży. – Barwy ziemi 
i materiały naturalne nie znikają z ofer-
ty. Coraz częściej Polacy poszukują także 
pozycji w kolorach zieleni, granatu, sre-
brzonej szarości, rozbielonego różu oraz 
niezmienne od kilku sezonów mocne-
go turkusu. To na ten moment wiodące 
trendy – dodaje Agnieszka Kowalska. 
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F
irma DekorPAP już od 23 lat 
proponuje wyjątkowe i nietu-
zinkowe ozdoby. Początkowo 
zaczynając od produkcji to-
rebek ozdobnych, by wresz-

cie w 2008 r. mocniej skupić się na bran-
ży decor, najpierw  importując produk-
ty dekoracyjne z Azji, a potem tworząc 
własną i niepowtarzalną linię produktów 
New Village. 

IMPONUJĄCA OFERTA
DekorPAP proponuje centrom ogrod-

niczym imponującą ofertę dekoracji: 
począwszy od donic, a skończywszy na 
figurach, kwiatach sztucznych, oświe-
tleniu czy zegarach. Każdy klient znaj-
dzie coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi 
o materiał, z którego wyprodukowana 
jest dekoracja – DekorPAP oferuje wy-
roby drewniane, szklane, ceramiczne, 
metalowe czy wiklinowe – jak i formy 
oraz kształtu. Firma uważnie śledzi naj-
nowsze trendy, ale także wsłuchuje się 
w głos odbiorców, proponując dekoracje 
niebanalne i oryginalne. – Klienci obec-
nie poszukują produktów, które nie będą 
anonimowe. Jesteśmy ludźmi z pasją i tę 
pasję do pięknych przedmiotów chcemy 
zaszczepiać klientom – mówi Sylwia Bies, 
współwłaścicielka firmy DekorPAP. Spółka 
stawia na całoroczną ofertę. Dzięki temu 
właściciele placówek ogrodniczych, za-
opatrujących się w DekorPAP, zapew-
niają swoim klientom uniwersalne de-
koracje, które mogą posłużyć na każdą 
okazję i święto.

STYL PRZEDE WSZYSTKIM
DekorPAP oferuje także drewniane 

meble w uniwersalnych, pasujących do 
wszystkich wnętrz kolorach – odcieniach 
bieli, szarości i brązu. Delikatne, prowan-
salskie kształty doskonale nadają się do 
wnętrz romantycznych bądź urządzanych 
w stylu skandynawskim; łuki i wygięcia 

DekorPAP tworzą ludzie z pasją i ogromnym 
zmysłem estetycznym, którzy osiągnęli sukces, 

ponieważ uważnie obserwują trendy. Firma działa 
na rynku od 1994 r. Przedsiębiorstwo rozpoczynało 
działalność od produkcji torebek ozdobnych, obecnie jest 
jednym z największych dostawców całorocznych artykułów 
dekoracyjnych w Polsce

Tekst: Konrad Urbański

Dekoracyjny
 biznes

Sylwia Bies, współwłaścicielka firmy DekorPAP
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idealnie dopełnią skandynawską 
surowość i prostotę formy. Do 
tego ustawiona dyskretnie figur-
ka, wyrazisty świecznik, ramki na 
ścianę i dające miękkie światło 
lampy – i skandynawsko-roman-
tyczny salon gotowy. DekorPAP 
daje swoim klientom możliwość 
łączenia różnorodnych stylów 
w oryginalne, ale wciąż zachowu-
jące umiar i smak, kompozycje. 

ORYGINALNY PREZENT
Oferta DekorPAP to jednak nie 

tylko bogactwo form, kształtów 
i najnowsze trendy – to także 
oryginalne podarunki dla naj-
bliższych – sekcja giving jest 
imponująca. Lwia część klientów 
przed każdym ważnym świętem 

stoi przed poważnym pytaniem 
– co kupić? O ile urodziny czy 
Boże Narodzenie nie stanowią aż 
takiego problemu, to np. Dzień 
Matki czy Dzień Ojca mogą być 
wyzwaniem. Drewniane zawiesz-
ki czy zestawy składające się 
z kubka/filiżanki z talerzykiem 
to drobne upominki, które na 
pewno sprawią radość. Dekor-
PAP oferuje także prezenty na 
chrzciny, komunie czy wesela. 

CAŁOROCZNOŚĆ
Dzięki firmie DekorPAP od-

biorca końcowy ma możliwość 
urządzenia wnętrz według swo-
jego gustu, natomiast centrum 
ogrodnicze z łatwością rozszerzy 
asortyment o takie towary, które 
przyniosą zysk przez cały rok. 

DekorPAP proponuje wyjątkowe i nietuzinkowe ozdoby

DekorPAP uważnie śledzi najnowsze trendy
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iQBANA – geometryczne donice wykonane z EPP
Seria donic iQbana wykonana jest ze spienionego polipropylenu – EPP. Donice te są 
doskonałą alternatywą dla wyrobów ceramicznych i betonowych. Cechuje je: lekkość, 
odporność na mróz, uderzenia oraz promieniowanie UV, nie rysują powierzchni przy prze-
suwaniu, zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

PJM PRODUCTS
ul. Grabówki 331, 32-020 Wieliczka

www.pjmproducts.pl

Brytyjskie lampy zapachowe 
Gdy chcesz stworzyć zmysłową i odprężającą atmosferę w sypialni lub odświeżyć 
salon lub chcesz pozbyć się niechcianych zapachów gotowania w kuchni, Lampy 
Zapachowe Ashleigh & Burwood będą idealne do tego celu. Brytyjska firma Ash-

leigh & Burwood ma w swojej bogatej ofercie urządzenia, które już od wielu lat 
pozwalają nie tylko cieszyć się ich niesłychanie eleganckim wyglądem, ale także 

pozwalają otoczyć się pięknym zapachem!

Aromanti Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15A, budynek D3, 02-274 Warszawa

www.aromanti.pl

Dyfuzor zapachowy – FLORE 250 ml 
(pojedyncze zapachy kwiatowe)

Dyfuzory odróżniają się wyglądem karafki, rodzajem kompozycji 
zapachowej, kształtem i kolorem patyczków. Dyfuzor zapachowy to 

zestaw zwykle szklanej karafki z kompozycją zapachową oraz zestaw 
patyczków rattanowych, dzięki którym aromat ulatnia się w pomiesz-

czeniu. Dyfuzory pomagają tworzyć atmosferę domu przepełnionego 
zapachami.

Aromanti Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15A, budynek D3, 02-274 Warszawa

www.aromanti.pl

Zapachowe świece VILLAGE CANDLE
Flagowym produktem firmy jest kolekcja amerykańskich świec w charakterystycznych szklanych 
„słoikach”. Tym, co ją wyróżnia spośród propozycji konkurencji, jest podwójny bawełniano-papie-
rowy knot, dzięki któremu świece wypalają się do końca, nie zostawiając wosku. Co więcej dzięki 
tej technologii, te  świece nie dymią i nie zostawiają sadzy. Więcej światła, mniej wosku i pełen 
słój czystego zapachu. Jak można tego nie kochać?

Aromanti Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15A, budynek D3, 02-274 Warszawa

www.aromanti.pl
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Dyfuzor ultrasoniczny
Nowy sposób na tworzenie nastroju. Dyfuzor ultrasoniczny stosuje zaawan-

sowane, najnowocześniejsze technologie, aby pobudzać zarówno zmysły, 
jak i umysł, tworząc sugestywną, relaksującą atmosferę w wybranym miejscu.  

Technologia ultrasoniczna zmienia zwykłą wodę w delikatną mgiełkę, która 
działa jako nawilżacz i jonizator. Dodaj tylko kilka kropel ulubionego olejku 

zapachowego do wody, a amfora™ stanie się dyfuzorem zapachowym 
zapewniającym w twoim domu atmosferę, jakiej pragniesz. Aromaterapia. 
Jonizacja powietrza. Nawilżanie. Nastrojowe światło. Za naciśnięciem jed-

nego przycisku, zapach, światło i muzyka (modele Apollo i Harmonia) będą 
pod kontrolą, aby stworzyć pożądany nastrój w zaledwie kilka chwil.

Aromanti Sp. z o.o.
ul. Mineralna 15A, budynek D3, 02-274 Warszawa

www.aromanti.pl

Donica Agawa
Klasyczny kształt donicy Agawa sprawia, że sprawdzi 

się ona zarówno na balkonie, tarasie, jak i w przestrzeni 
miejskiej. Cechuje ją duża wytrzymałość i odporność na 

warunki klimatyczne. Wywinięty kołnierz ułatwia prze-
noszenie. Dostępna jest w 3 rozmiarach i 4 matowych 

kolorach.

Lamela Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl

Osłonka do ziół Heca
Osłonka do ziół Heca jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników 

nowoczesnego designu. Funkcjonalny uchwyt pozwala na modu-
łowe zestawianie osłonek lub zawieszanie ich na relingu. Dzięki 

temu ulubioną kompozycję ziół możemy mieć zawsze w zasięgu 
ręki. Dostępna jest w 2 rozmiarach i 8 kolorach.

Lamela Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl

Belldeco Vintage Decor 
Liście komplet 2 sztuki
Wymiar całkowity 92,5 x 5 x 92,5 cm. Dekor 
z motywem liści bananowca, wykonany 
z blachy metalowej, ręcznie malowany. 
Soczysta energetyczna zieleń przywodzi 
na myśl krajobrazy rodem z dżungli.  Cena 
detaliczna: 560 zł.

Belldeco 
ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

Nowości DekorPAP
1. Osłonki z dekoracyjnego betonu w dwóch najmodniejszych kolorach –  
bieli i szarości. Ze względu na materiał idealne do kompozycji zarówno 
w domach, jak i ogrodach.  
2. Komplet klatek metalowych idealnie nadaje się do przeróżnych kompozycji 
kwiatowych i dekoracyjnych. Mogą służyć do powieszenia oraz do postawienia.
3. Kwietnik metalowy z wiklinowymi osłonkami wspaniale powita gości przy wej-
ściu do domu czy ogrodu. Posiada foliową wyściółkę niezbędną do umiejscowie-
nia żywych roślin.

PPHU DekorPAP
ul. Jana Kantego 66, 32-651 Nowa Wieś

www.dekorpap.pl

1. 3.

2.



Belldeco Vintage Decor ścienny 8
Wymiary 98x7x98 cm. Piękny dekor ścienny w kształcie rozety, wykonany z blachy 
metalowej, ręcznie malowany, w szaro-brązowej kolorystyce, z wyraźnymi bielonymi 
przecierkami. Cena detaliczna: 456 zł.

Belldeco 
ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

Doniczka Cristal
Doniczka z serii glamour, dzięki swojej niepowtarzalnej formie zaspokoi nawet najbar-
dziej wyrafinowane gusta. Jej nowy niebanalny kształt imitujący strukturę kryształu 
nada każdemu wnętrzu wyjątkowości i z pewnością przyciągnie wzrok. Dostępna 
w kilku rozmiarach i kolorach.

Don-Plast Beata i Tadeusz Michorczyk Sp.J.
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

www.don-plast.pl

Doniczka Koronka
Kolejna nowa propozycja firmy Don-Plast. Górna część 
doniczki została wzbogacona unikatowym, delikatnym 
i ozdobnym motywem koronki. Dostępna w dwóch warian-
tach: niższa i wyższa oraz kilku rozmiarach. Idealnie pasuje 
do delikatnych kwiatów, m.in. storczyków, wrzosów itp.

Don-Plast Beata i Tadeusz Michorczyk Sp.J.
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków

www.don-plast.pl

Belldeco – Garden grey klatka  
komplet 2 sztuki

Dekoracja wykonana z szarej postarzanej siatki. Do postawienia lub zawieszenia. 
Można umieścić w niej roślinę, świecę lub co tylko podpowie nam fantazja. Wymiary: 

35/25x30/20x69,5/57 cm. Cena detaliczna: 536 zł.

Belldeco 
ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

Dwustronny uchwyt Lobelia
Dwustronny uchwyt Lobelia to innowacyjne rozwiązanie dla osób, które chcą zawiesić 
swoje skrzynki po obu stronach balkonu. Dzięki takiej aranżacji możemy cieszyć się pięk-
nym widokiem kwiatów zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Dostępny jest  
w 4 kolorach, spójnych ze skrzynkami Lobelia.

Lamela Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl
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Czynnik wzrostu sprze-
daży środków przeciw-
ko muchom reguluje 

przede wszystkim natura – wio-
sna i lato to czas, kiedy owadów 
tych jest najwięcej i najintensyw-
niej się rozwijają. Przemianie larw 
w dorosłe osobniki sprzyjają duża 
wilgotność powietrza oraz wyso-
kie temperatury w okresie wio-
sennym. – Coraz cieplejsze zimy 
sprawiają, że owadom łatwiej jest 
przetrwać ten niekorzystny dla 

nich czas, natomiast upalne lata 
stwarzają im dobre warunki roz-
woju. Populacja much jest bardzo 
liczna, według danych naukowych 

codziennie przychodzi na świat 
populacja liczniejsza od całej ludz-
kości – mówi Sylwia Lewicka, spe-
cjalista ds. marketingu w firmie 
Kwazar. Na ocenę poprzedniego 
sezonu w sprzedaży preparatów 
na muchy bardzo wpływają wa-
runki pogodowe oraz uwarunko-
wania lokalne. Każdy producent 
ocenia sezon inaczej. Przy kapry-
śnej pogodzie trudno jest także 
prognozować wielkość sprzedaży. 
Robert Damsz, właściciel firmy 
Glotox, pozytywnie podsumowu-
je jednak poprzedni rok. – Ostatni 
sezon w sprzedaży środków prze-
ciwko muchom był bardzo udany. 
Klienci są coraz bardziej świadomi. 
Równie istotnym czynnikiem jest 
także fakt, że muchy uodparniają 
się na dany środek, dlatego produ-
cenci muszą cały czas udoskonalać 
swoje propozycje. Wymiana środ-
ka co 2-3 lata jest wręcz konieczna 
– komentuje Robert Damsz.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE
Podaż w segmencie środków zwal-

czających muchy jest duża. Inwesty-
cje w marketing i innowacje są ko-
nieczne, jednak wielu producentów 
często woli pozostawać przy jednym 
produkcie – handel tymi prepara-
tami w zbyt dużej mierze zależy od 
pogody. Pomimo tego, rynkowi gra-
cze nie rezygnują z zachęcania klien-
tów do zakupów. Stawiają na kilka 
czynników – cenę, skuteczność oraz 
ekologiczny skład. – Głównym kry-
terium decydującym o zakupie tego 
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Skuteczność, forma oraz ekologiczny skład – te czynniki przekonują 
klientów do wyboru środków odstraszających muchy. Ale to już nie 

wystarcza, bo poza wartością użytkową te produkty muszą spełniać 
także oczekiwania estetyczne konsumentów. Dlatego producenci 

proponują pułapki, które można uznać za element wystroju wnętrza

Latający kłopot

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Środki zwalczające muchy są ryzykownym, ale 
dochodowym produktem. Podkreślają to nie tylko sami 
producenci – również sprzedawcy są zdania, że ten 
asortyment to pozycja obowiązkowa przy planowaniu 
wiosennego zatowarowania



R E K L A M A  

czy innego środka jest cena. Klien-
ci powinni jednak zwracać uwagę 
także na jakość produktów. Niska 
cena najczęściej nie idzie w parze 
z wysoką skutecznością produktu. 

A przecież to przede wszystkim 
skuteczność, w parze z nieobciąża-
jącą pojedynczego paragonu ceną, 
decyduje o sukcesie w sprzedaży – 
mówi Dawid Kosakiewicz, kierownik 

marketingu w firmie Agrecol. Dla 
innych producentów decydującym 
o udanej sprzedaży czynnikiem są 
światowe trendy. Produkty desi-
gnerskie często sprzedają się lepiej 
od tradycyjnych – i nie chodzi tu 
tylko i wyłącznie o efekt nowości. 
– Klient będzie wracał po produkt, 
który przede wszystkim będzie sku-
teczny i pomoże w nierównej wal-
ce z uciążliwymi owadami. Jednak 
w przypadku pułapek przeznaczo-
nych do stosowania wewnątrz po-
mieszczeń na pewno coraz bardziej 
liczy się również design. Lubimy 
otaczać się ładnymi przedmiota-
mi i teraz właściwie każdy produkt 
poza wartością użytkową musi speł-
niać nasze oczekiwania estetyczne. 
Producenci pułapek na owady do-
strzegli ten „designerski” trend, na 

Mikrokapsułka – makroefekty

Piotr Barański
dyrektor marketingu i rozwoju

AGROSIMEX 

Wielu klientów oczekuje od produktu owadobójczego szybkiego 
działania oraz długotrwałego efektu. Takie rezultaty mogą zapewnić 
przede wszystkim preparaty nowej generacji z innowacyjną formułą 

np. w postaci mikrokapsułek. Takie preparaty gwarantują zarówno tzw. efekt „knock-down”, 
jak i wydłużoną ochronę, nawet do 90 dni po oprysku. Nowoczesne produkty są dostępne 
obecnie w formulacji CS, czyli stężonej zawiesiny mikrokapsuł.  
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rynku już pojawiły się pułapki, które 
można uznać za element wystroju 
wnętrza – dodaje Sylwia Lewicka.

EKOLOGIA I FORMA
Dla wielu klientów istotną rolę 

odgrywa także forma produktu. Nie 
każdy konsument chce pryskać się 
sprayem bądź stosować różnego ro-
dzaju świece. – Posiadamy w swojej 
ofercie takie rozwiązanie, jak siat-
ki okienne – moskitierę-pułapkę 
na osy, szerszenie i muchy oraz 
moskitierę przeciwko komarom. 
Płyn wabiący owady w siatkę opar-
ty jest wyłącznie na naturalnych 

Zrównoważony ogród i dom to podstawa

Anna Struk
specjalista ds. rozwoju produktu

TAMARK 

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów o szkodliwości środków 
chemicznych coraz chętniej wybierają oni preparaty pochodzenia 
naturalnego. Niekoniecznie muszą to być produkty ekologiczne, 

natomiast ważne jest, aby były bezpieczne w stosowaniu i nie zanieczyszczały środowiska, 
a ich substancje nie powodowały negatywnych skutków dla ludzi i zwierząt domowych. 

Kapryśna sprzedaż

Sabina Jasiukiewicz
menedżer ds. marketingu

BROS 

Sprzedaż tych środków zależy przede wszystkim od liczebności much 
w danym sezonie, a to z kolei jest mocno uzależnione od pogody. Na 
pewno istotny jest również moment, w którym zaczyna się „urodzaj” na 

muchy – im wcześniej się one pojawią, tym większym powodzeniem cieszą się produkty do ich 
zwalczania, bo klient chętniej wydaje na nie pieniądze, wiedząc, że będzie prawdopodobnie 
potrzebował zakupionego preparatu przez dłuższy czas. W ofercie firmy Bros znajdują się 
liczne środki przeciwko muchom, w tym wykorzystujące substancje aktywne pochodzenia 
naturalnego – są to produkty z linii Zielona Moc, wśród których można znaleźć miedzy innymi 
owadobójczy spray na komary i muchy, repelencyjny spray na komary i kleszcze, spirale oraz 
elektrofumigator z wkładami na komary. Wszystkie one bazują na składnikach aktywnych 
pochodzenia roślinnego. Klienci bardzo chętnie kupują produkty z tej linii. 

składnikach – dodaje Dawid Kosa-
kiewicz. Z kolei Piotr Sygnarowicz, 
import/export manager Planta, 
wskazuje na niesłabnącą popular-
ność środków tradycyjnych oraz 
rosnącą rolę ekologii w sprzedaży 
środków na muchy: – Według na-
szych obserwacji prym wciąż wio-
dą produkty w sprayu. Natomiast 
środki bazujące na substancjach 
pochodzenia naturalnego zysku-
ją coraz bardziej na popularności. 

Wpływa na to wzrastająca świado-
mość klientów i chęć ograniczenia 
użycia preparatów chemicznych 
– wyjaśnia. 

POZYCJA OBOWIĄZKOWA
Środki zwalczające muchy są ryzy-

kownym, ale dochodowym produk-
tem. Podkreślają to nie tylko sami 
producenci – również sprzedawcy są 
zdania, że ten asortyment to pozycja 
obowiązkowa przy planowaniu wio-
sennego zatowarowania. Pomimo to 
i producenci, i sprzedawcy nie usta-
ją w poszukiwaniu nowych rozwią-
zań ekspozycyjnych, które pozwolą 
zwiększyć sprzedaż szczególnie w se-
zonie, gdy much jest mniej. – Zimą 
czy jesienią produkty przeciwko mu-
chom mamy poustawiane na półkach. 
Szczyt sezonu pozwala przenieść te 
artykuły znacznie bliżej kas, wtedy 
klienci kupują je jak np, gumę do 
żucia, ponieważ nie obciążają one 
znacząco pojedynczego paragonu. 
Producenci czasem proponują eks-
pozytory naladowe, które mogłyby 
zwiększyć sprzedaż, jednak na razie 
nie jest to powszechna praktyka – 
mówi Krzysztof Sójka, właściciel 
Centrum Ogrodniczego Ogród Ma-
rzeń w Puławach. 
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AGRECOL
AROX – DWUSKŁADNIKOWY 

PREPARAT NA MUCHY
Preparat dwuskładnikowy (proszek 

owadobójczy + płyn) przeznaczony jest 
do zwalczania much w pomieszczeniach 

mieszkalnych, użyteczności publicznej, 
przemysłowych, magazynach, oborach. 

W zestawie znajduje się: saszetka:  
2 x 10 g + gotowy rozcieńczalnik 100 ml.

Sugerowana cena detaliczna:  
10,65 zł brutto

Opakowanie 20 g + 100 ml

www.arox.co

KWAZAR
PUŁAPKA SMART TRAP WASP&FLY

Wysoce skuteczna pułapka na osy, muchy 
i szerszenie. Odpowiednia kompozycja substancji 

wabiących selektywnie wabi owady niepożądane, 
jest natomiast bezpieczna dla owadów 

pożytecznych, jak np. pszczoły czy trzmiele. 
Dzięki specjalnej konstrukcji pułapki owady bez 
problemu do niej wchodzą, ale nie są w stanie 
się z niej wydostać. Zaprojektowana do użytku 

zewnętrznego.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 25 zł za 200 ml

www.kwazar.com.pl

AGROSIMEX
FOCUS NA MUCHY
Środek owadobójczy w formie zawiesiny 
mikrokapsuł do rozcieńczania z wodą, zawiera 
50% małych i 50% dużych mikrokapsuł. Działa 
natychmiastowo i posiada wydłużone działanie 
do 60 dni. Preparat o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym do zwalczania owadów 
latających, takich jak: mucha domowa, 
komar brzęczący i tygrysi, mól włosienniczek, 
spożywcze mole magazynowe (omacnica 
spichrzanka, mklik mączny). Przeznaczony 
w higienie sanitarnej w pomieszczeniach 
mieszkalnych, biurowych itp. Opakowanie 50 ml 
wystarcza na 100 m2.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 28 zł za 50 ml
http://agrosimex.pl/

GRUPA TARGET
 MAX PŁYTKA – ZWALCZA OWADY 

LATAJĄCE I BIEGAJĄCE 1 SZT.
Preparat owadobójczy w postaci płytki, która stopniowo 

uwalnia pary substancji czynnej do powietrza. Służy do 
zwalczania owadów biegających, takich jak mrówki oraz 

owadów latających, takich jak muchy, komary, meszki, 
muszki owocowe, dorosłe osobniki moli odzieżowych. 

Wygodna w stosowaniu, posiada zawieszkę do zawieszenia 
i podstawkę do postawienia w miejscu występowania 

owadów. Efekt biobójczy występuje już po 20 minutach od 
zastosowania.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 14 zł
www.target.com.pl

SUMIN
TRÓJSKŁADNIKOWY 
PREPARAT NA MUCHY
Produkt przeznaczony do stosowania 
powszechnego w pomieszczeniach dla 
zwierząt, pomieszczeniach użyteczności 
publicznej i magazynach. Należy nanosić 
w miejscach gromadzenia się owadów.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 13-14 zł za 25 g +60 ml
www.sumin.com.pl

BEST-PEST
 ASCYP PBO

Preparat w formie koncentratu do 
rozcieńczania wodą. Przeznaczony 

do zwalczania kleszczy oraz owadów 
latających i biegających, w ogrodach 

i na działkach rekreacyjnych. Do użytku 
na zewnątrz i wewnątrz obiektów.

www.bestpest.com.pl

BROS
DEKORACYJNE PŁYTKI  
NA OWADY DUO DECOR
Dwie dekoracyjne płytki zwalczające owady latające: 
muchy, komary, meszki, muszki owocówki i dorosłe 
osobniki moli odzieżowych w pomieszczeniach. Mogą 
być stosowane razem lub osobno, w zależności od 
wielkości zabezpieczanej powierzchni. Subtelny, 
elegancki wzór w połączeniu z dyskretnym kolorem 
sprawiają, że płytki Duo Decor pasują do każdego 
pomieszczenia. Płytka zaczyna działać od razu po 
rozpakowaniu, uwalniając stopniowo substancje 
aktywne, które wnikają w szczeliny i likwidują nawet 
głęboko ukryte owady. Pełna skuteczność występuje 
po ok. 48 godz. od jej wystawienia.

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 13,60 zł  netto
www.bros.pl

PLANTA
 SPRAY DO ZWALCZANIA MUCH
Szybko działający i niezwykle skuteczny preparat 
owadobójczy o działaniu kontaktowym, 
przeznaczony do zwalczania much, a także 
innych owadów latających i biegających 
(karaczany, prusaki oraz mrówki).

Sugerowana cena detaliczna:  
ok. 10,31 zł za 100 ml
www.planta.pl



Firma Flora w tym roku wpro-
wadziła nowe podłoże do pa-
proci. – Zdecydowaliśmy się 

poszerzyć ofertę na wyraźne pyta-
nia klientów. W planach mamy już 
kolejne nowości, m.in. ziemię do 
warzyw. Poszerzymy ofertę han-
dlową o produkty, których nie po-
siadaliśmy dotychczas w sprzedaży. 
Obserwując rozwój rynku i trendy, 
myślimy też o podłożu eko – mówi 
Jacek Ziomek, kierownik zakładu. 
Warto dodać, że opakowanie podło-
ża do paproci otwiera nowy koncept 
szaty graficznej dla kolejnych wpro-
wadzanych produktów. – Cały czas 

pozyskujemy informacje z rynku na 
temat naszych produktów i oferty. 
Cenimy bezpośredni kontakt, 
dlatego organizujemy  coroczne 

posezonowe spotkania z klientami 
– dodaje Marcin Dulewicz, kierow-
nik ds. handlu w  firmie Flora.

W ubiegłym roku firma Flora zmie-
niła dotychczas używane hasło re-
klamowe, które obecnie brzmi „Dla 
korzeni Twojej zieleni”, zajęła się re-
brendingiem logo – wszystko po to, 
aby jeszcze bardziej trafić w oczeki-
wania klientów. Nowe logo i hasło 
reklamowe zostały wykorzystane 
na banerach i w kalendarzach dla 
klientów oraz w projekcie grafiki na 
samochody. Dziś już nie tylko wysoka 
jakość ma znaczenie, klienci kupują 
przede wszystkim oczami. – Ważna 
w tej chwili jest spójna komunikacja 
i koncepcja marketingowa. Duża 
konkurencja na rynku powoduje, że 
trudno jest stworzyć coś absolutnie 

Firma Flora w tym roku świętuje 25-lecie działalności, na przestrzeni tych 
lat wiele się zmieniło. Nowa szata graficzna opakowań, hasło przewodnie, 
nowe produkty… Jedno pozostało bez zmian – osoby, które stoją za firmą, 

ich zaangażowanie i biznesowa odpowiedzialność

Flora – 
to już 25 lat

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Od lewej: Jacek Ziomek, kierownik zakładu w firmie Flora, Marzanna Grzegorczyk,  
specjalista ds. marketingu i Marcin Dulewicz, kierownik ds. handlu

Kora zajmuje ważną pozycję w ofercie firmy



innowacyjnego, w większości firmy 
mają ofertę bardzo zbliżoną, dlatego 
tak ważna jest strona wizualna – ko-
mentuje Jacek Ziomek. 

Bardzo dobrze w tej chwili sprze-
dają się podłoża do iglaków oraz do 
borówki. – Rozwinęliśmy ofertę kory, 
zaproponowaliśmy nowe frakcje 
i nowe opakowania produktów. Ten 
sezon jest dość nieprzewidywalny, 
marzec był dla nas dobry, w kwiet-
niu nastąpiło załamanie sprzedaży. 
Liczymy, że sezon się przedłuży i nad-
robimy straty – mówi Jacek Ziomek. 

Obecnie firma prowadzi także 
sprzedaż detaliczną podłoży, jed-
nak być może w przyszłości otworzy 

profesjonalne i kompleksowo zaopa-
trzone centrum ogrodnicze. – Jest 
to jeden z pomysłów. Trafiają do nas 
klienci, którzy chcą kupić bezpośred-
nio u nas podłoża, dlatego zdecydo-
waliśmy się na sprzedaż detaliczną. 
Kontakt z finalnym odbiorcą jest 
istotny, ponieważ dzięki temu wie-
my, jakie oczekiwania mają nabywcy, 
czego szukają i w którą stronę warto 
zmierzać – wyjaśnia Jacek Ziomek.

SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE

Firma Flora działa w ramach spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, 
udziela się charytatywnie, przekazuje 

dary rzeczowe w postaci własnych 
produktów m.in. na kiermasze, festy-
ny rodzinne, dla parafialnego zespołu 
Caritas oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Chata z pomysłami" 
w Aninie, który wspiera w organiza-
cji ogrodu sensorycznego.

AKTYWNOŚĆ
Warto dodać, że produkty firmy 

były wielokrotnie doceniane i na-
gradzane. Flora może się pochwalić 
m.in.: Kreatorem GardenTrendów, 
Złotą Siódemką Branży Ogrodni-
czej w kategorii podłoża i ziemia do 
kwiatów, nagrodą specjalną im. ks. 
Piotra Wawrzyniaka za wyjątkowe 
osiągnięcia gospodarcze – za inno-
wacyjność. 
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Firma wzbogaciła ofertę kory o nowe frakcje

Systematyczna rozbudowa oferty to klucz do sukcesu

Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”
i Jacek Ziomek 



Centrum Ogrodnicze 
Meduza powiększy-
ło się o nową halę. Jej 

powierzchnia całkowita liczy 
505 m2, działa już od kwietnia.  
– W dobie konkurencji zapewnie-
nie odpowiednich produktów już 
nie wystarcza. Wystrój i architek-
tura wnętrza ma ogromne zna-
czenie w sprzedaży. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klien-
tów postanowiliśmy skorzystać 
z pomocy specjalistów, w tym 
przypadku firmy Deforche, i roz-
budować centrum o nowoczesną 
halę – mówi Grzegorz Przystarz, 

Uroczyste otwarcie nowej hali Centrum Ogrodniczego Meduza w Kruszynie 
odbyło się 19 maja. Obiekt zrealizowano we współpracy z firmą Deforche. 

Przedstawiciele ,,Biznesu Ogrodniczego” wzięli udział w wydarzeniu

Nowa hala – 
nowe wyzwania

TEKST: NATALIA DUR
właściciel Centrum Ogrodnicze-
go Meduza. – Prace nad nowym 
obiektem rozpoczęły się w stycz-
niu, natomiast budynek do użyt-
ku został oddany już w kwietniu. 
W tej chwili w hali znajdują się 
kasy oraz szeroki wybór roślin, 
nawozów i asortymentu deko-
racyjnego – dodaje. – Kostruk-
cja hali Centrum Ogrodniczego 
Meduza w Kruszynie powstała 
na bazie szerokiej nawy o roz-
piętości przeszło 12,80 m i dłu-
gości 37 m. Z jednej strony ścia-
na boczna dobudowana zosta-
ła do istniejacego już budynku 
o wysokości ściany 3,5 m. Nowa 
hala w części frontowej wyposa-
żona jest w wiatrołap, natomiast 
w ostatniej sekcji oddzielonej 
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Od lewej: Grzegorz Przystarz, właściciel Centrum Ogrodniczego Meduza, Natalia Dur, redaktor 
prowadząca „Garden&Trends” i Henryk Kryszewski, reprezentant firmy Deforche

Uroczyste otwarcie nowej hali Centrum Ogrodniczego Meduza w Kruszynie
odbyło się 19 maja

Firma Deforche wybudowała nową halę dla 
Centrum Ogrodniczego Meduza
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od części sklepowej ścianą 
działową stworzono maga-
zyn. Do pokrycia obiektu wy-
korzystano płytę warstwową, 
szyby zespolone oraz poliwę-
glan. Zastosowane materiały 
charakteryzują się wysokim 
stopniem energooszczednosci 
i ograniczają dość wydatnie 

straty ciepła – mówi Henryk 
Kryszewski, reprezentant fir-
my Deforche Construct. 

W otwarciu hali udział wzięli 
również przedstawiciele lokal-
nych władz: zastępca wójta, 
wicestarosta oraz marszałek 
województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski.   

Wystrój i architektura wnętrza ma ogromne znaczenie w sprzedaży

Firma Deforche wybudowała nową halę dla 
Centrum Ogrodniczego Meduza

Powierzchnia nowej hali wynosi 505 m2
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O nagrodzonym w maju Top Innowacją Nawozie do trawników Vila 
AntyMech z Jackiem Lubienieckim, dyrektorem zarządzającym firmy 

Vila, rozmawia Agnieszka Idziak

chelatowi zyskujemy 
łatwiejsze wchłania-

nie i przyswajanie żelaza 
przez rośliny, poprawę 
ogólnej kondycji trawni-

ka oraz wysoką trwałość – sta-
bilność w glebie, co zapewnia utrzyma-
nie składników pokarmowych w formie 
dostępnej dla roślin.

Na skuteczność tego nawozu wpły-
wa również wysoka zawartość azotu 
i wapnia. Efektem jest szybki i inten-
sywny wzrost trawy w miejscach, gdzie 
wcześniej dominował mech. Warto 
przypomnieć, że marka Vila już po raz 
kolejny została doceniona za produkt 
do trawników – w 2014 Kreatorem 

GardenTrendów został wyróżniony 
nawóz Vila ProComplex, co potwier-
dzili klienci, bardzo wysoko oceniając 
nasz produkt.

Jakim klientom ten produkt jest dedy-
kowany? Którym nabywcom w cen-
trach ogrodniczych warto go polecać?

Rekomendujemy, aby polecać go 
wszystkim właścicielom trawników 
wieloletnich, na których występuje mech. 
Warto jednak pamiętać, że AntyMech to 
nawóz, więc nie tylko pomaga zwalczać 
mech na trawnikach, ale jest również 
pełnowartościowym nawozem azota-
nowym, wspomagającym intensywny 
wzrost trawy. Produkt ma wysoką wy-
dajność, opakowanie 25 kg wystarcza 
na trawnik o powierzchni do 1250 m². 

W kategorii nawozów jest bardzo duża 
konkurencja, w jakim kierunku zmie-
rza ten rynek?

Odpowiadając ogólnie: w kierunku 
‘easy to use’ – im łatwiej zastosować 
dany produkt, tym lepiej. Ponieważ 
rynek jest stale w fazie intensywnego 
rozwoju, przywiązanie do marki nie ma 
już takiego znaczenia – szczególnie je-
śli chodzi o nowych konsumentów, dla 
których ważna jest nowoczesność i ja-
kość. Ale komunikacja z klientem coraz 
więcej kosztuje i będzie kosztować – to 
zła informacja dla firm, które dopiero 
wchodzą na nasz rynek.  

Nawóz do trawników Vila AntyMech 
jest otoczkowany żelazem schelato-
wanym przez HBED. Skąd taki wybór?

To pierwszy na rynku nawóz hobby-
styczny otoczkowany żelazem schelato-
wanym przez HBED. Ta forma chelatu 
żelaza (HBED) jest najbardziej efektyw-
na w profesjonalnym nawożeniu roślin 
– stąd idea, by zastosować ją również 
w nawożeniu hobbystycznym. Dzięki 

TOP INNOWACJA MAJA – 
Nawóz do trawników 

Vila AntyMech

Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes 
Ogrodniczy” i Jacek Lubieniecki, dyrektor 
zarządzający w firmie Vila



 W 100% naturalny preparat zwalczający wątrobowce, mchy i glony. Do stoso-
wania w szkółkach, na terenach zieleni i w ogrodach. Produkt działa kontaktowo, 

pokrywając powierzchnię glonów, mchów i wątrobowców powłoką działającą  
czysto fizycznie. Najlepiej stosować w momencie zauważenia pierwszych glonów, 

mchów lub wątrobowców, ponieważ ich młode stadia rozwojowe są bardziej podatne 
na działanie preparatu. SUMIN FINISHER zastosowany na twardych powierzchniach 
(np. drewno lub beton) tworzy warstwę chroniącą przed ponownym pojawianiem się 
glonów, mchów lub wątrobowców.  SUMIN FINISHER należy stosować przy pomocy 
opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych. Zaleca się używanie go w godzinach 
porannych. Najlepiej zastosować we wczesnym stadium rozwoju glonów, mchów 
i wątrobowców, ponieważ są one najbardziej podatne na działanie środka. SUMIN 
FINISHER zaczyna działać dopiero po wyschnięciu w postaci powłoki. Działa tylko 
na powierzchni, którą pokryje. Niepokryte warstwy glonów/mchów/wątrobowców 
mogą rosnąć dalej. Jednorazowe zastosowanie preparatu SUMIN FINISHER zwykle 
likwiduje rozwinięte glony, mchy i wątrobowce. Optymalną temperaturą dla 

przeprowadzenia zabiegu jest 12-22°C.  Stosowanie jesienią, zimą i wiosną daje 
najlepsze efekty. Stosowanie latem jest mniej skuteczne, ponieważ przyrosty 

letnie trudniej pokryć warstwą preparatu. W większości przypadków efekty 
są widoczne po kilku dniach.  

Sumin 
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

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

W czerwcu certyfikat Top Innowacja został przyznany firmie 
Sumin za preparat SUMIN FINISHER.

Gratulujemy!

POLECAMY NOWOS ́  CI
WYRÓZ ̇  NIAMY INNOWACJE!

SUMIN FINISHER 
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NASIONA: SAŁATA LIŚCIOWA 
‘CRIMSON’
Odmiana sałaty typu Lollo Bionda 60-70 dni. 
Odporna na wybijanie w pędy kwiatostano-
we, doskonała do dekoracji dań i sałatek. Po-
lecana do uprawy całorocznej.

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

http://nasiona.pl

RUKIEW WODNA
To prawdziwa witaminowa bomba. Uchodzi 
za najzdrowsze warzywo świata. Może być 
spożywana na surowo, gotowana lub suszo-
na. Zawiera mnóstwo witamin, minerałów, jak 
również antyoksydanty, dzięki czemu posiada 
działanie lecznicze, antynowotworowe. Czę-
sto stosowana w kosmetyce (spłyca zmarszczki 
i poprawia wygląd skóry).

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

http://nasiona.pl

NAWÓZ BIO FLORIN BALKON
Bio Florin Balkon to wieloskładnikowy nawóz 

mineralny w postaci superkoncentratu do ro-
ślin ozdobnych, uprawianych w pojemnikach 

na balkonach, tarasach, w oranżeriach i ogro-
dach. Zrównoważony skład nawozu zwiększa 
przyrost masy zielonej, wzmacnia system ko-

rzeniowy, przeciwdziała chlorozie oraz intensy-
fikuje i wydłuża kwitnienie roślin. Zalecany rów-

nież do uprawy hydroponicznej.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.bioflorin.pl

NASIONA: FASOLA 
SZPARAGOWA KARŁOWA 

‘GOUSSDOR’
Karłowa fasola szparagowa o intensywnie 

żółtych strąkach długości 15-16 cm. Kwiaty ró-
żowe, nasiona czarne. Odmiana odporna na 
wirusa mozaiki fasoli i antraknozę. Idealna do 

mrożenia oraz bezpośredniego spożycia po 
ugotowaniu.

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

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA: BURAK 
ĆWIKŁOWY ‘GRENADE’ F1
Odmiana średnio wczesna, burak okrą-

gły i regularny w kształcie, dobrze się 
przechowuje. Bardzo smaczny. Odpor-

ny na rizomanię – wirusa nekrotycznego 
żółknięcia nerwów buraka.

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

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA: OGÓREK ‘IBIS’ 
MIESZANIEC F1 (CUCUMIS 
SATIVUS L.)
Odmiana wczesna o silnym wigorze i bardzo 
wysokiej tolerancji wobec chorób grzybo-
wych. Pierwsza polska odmiana ogórka tole-
rująca niskie temperatury w okresie wscho-
dów i w początkowym okresie wzrostu. Daje 
wysoki plon wczesny. Owoce średniej długo-
ści, nieprzerastające na grubość, bez goryczki 
i z małą komorą nasienną.

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

NASIONA: MIZUNA – 
JAPOŃSKA MUSZTARDA
Jednoroczna, łatwa w uprawie roślina do uprawy 
w polu i na balkonie, wiosną i jesienią (preferuje 
chłodniejsze dni i wilgotne podłoże). Wytrzymuje 
przymrozki do -5°C. Część użytkową stanowią de-
koracyjne liście, kwiaty oraz całe rośliny. Zawiera 
dużo witamin i składników mineralnych.

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl

NAWÓZ ROZPUSZCZALNY 
BUJNE KWIATY PELARGONIA

Przeznaczony do nawożenia wszystkich od-
mian begonii, pelargonii, werbeny i innych 

kwiatów kwitnących. Specjalnie opracowana 
formuła zapewnia szybką regenerację słabo 

rosnących roślin. Podwyższona zawartość po-
tasu wpływa na długotrwałe kwitnienie i in-

tensywne wybarwienie kwiatów.  
Pojemność:100 g.

SUMIN
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl
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PODŁOŻE DO WRZOSÓW 
I WRZOŚCÓW

Nowe, specjalne podłoże do ukorzenia-
nia i uprawy wrzosów i wrzośców w do-
niczkach i gruncie. Zawiera odpowied-

ni nawóz i kompost, wspierający zdrowy 
rozwój roślin, wytwarzanie nowych ło-

dyg i kwiatów. Opakowanie wykonane 
z ogromną dbałością o szczegóły, w bar-
dzo wysokim standardzie. Dostępne opa-

kowania: 20 l.

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

www.krajewscy.pl
www.ziemiaogrodowa.pl

BIOAKTYWNE PODŁOŻE 
BIOPULS
Gotowe w 100% naturalne podłoże, na bazie 
mieszanki wysokiej jakości torfów. Produkt or-
ganiczny oparty na naturalnych składnikach 
zapewniających zdrowy wzrost roślin i obfite 
plony. Podłoże nie zawiera nawozów sztucz-
nych. Opakowanie 20 l.

ARK-POL
Dorohucza 53, 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

ZIEMIA DO PAPROCI 
ORAZ ROŚLIN ZIELONYCH 

O PODOBNYCH WYMAGANIACH 
ODŻYWCZYCH 10 L

Gotowe podłoże do sadzenia i przesadzania paproci, 
juk, dracen i roślin zielonych o podobnych wymaga-

niach odżywczych uprawianych w domach i ogro-
dach. Odpowiednio dobrany skład i nawóz wielo-

składnikowy sprzyja wzrostowi rośliny i zapewnia utrzy-
manie wilgoci.

Firma FLORA
ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

www.firmaflora.pl

ŻELAZO GRANULOWANE – 
ANTYMECH 5 KG

Nowoczesny i bardzo wydajny nawóz prze-
znaczony do interwencyjnego stosowania 
w celu likwidacji mchu na trawnikach wie-

loletnich. Wysoka zawartość żelaza spra-
wia, iż jest bardzo skutecznym i szybko dzia-

łającym nawozem zwalczającym mech. 
Dostępne opakowania: 1 kg doypak,  

5 kg folia.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl

SUPERPLON K – PIERWSZA  
POMOC DLA ROŚLIN

Stymulator wzrostu roślin w formie cieczy do rozcień-
czania wodą. Stosujemy dolistnie w krytycznych 

(przed, w trakcie i po) momentach uprawy, a także 
w celu poprawienia jakości i wielkości plonu. Ważną 

cechą produktu jest brak okresu karencji. Jego na-
turalną cechą jest efektywne i skuteczne działanie 
w warunkach stresowych, uniwersalność działania 

oraz efektywne regulowanie transportem elektronów 
w procesie fotosyntezy roślin.

Grupa Target
Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

www.target.com.pl

EFFECT 24H – BELOUKHA 
680EC 500 ML 
ODCHWASZCZANIE
Nieselektywny herbicyd o działaniu 
kontaktowym, przeznaczony do stosowania 
w ogrodach działkowych i przydomowych 
w amatorskiej uprawie drzew owocowych 
(zwalczanie chwastów i odrostów) i winorośli 
(zwalczanie chwastów) oraz do zwalczania 
mchów na powierzchniach twardych 
i półprzepuszczalnych. Produkt pochodzenia 
naturalnego, szybko niszczy i zwalcza zielone 
części chwastów, nie zawiera szkodliwego 
glifosatu, a efekty widać już po 24 godzinach.

Grupa Target
Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

www.target.com.pl

HYDROŻEL
To preparat o strukturze drobnych 
kryształków, które w połączeniu 
z wodą absorbują ją, tworząc gala-
retowatą substancję. Fenomenalne 
właściwości hydrożelu sprawiają, że 
pochłania on objętość wody kilka-
set razy większą od własnej objęto-
ści. Preparat ten wprowadzony do 
gleby tworzy magazyn wody dla 
roślin. W okresach suszy mogą one 
pobierać wodę przez system korze-
niowy. Cena detaliczna opakowa-
nia 250 g – 10 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl
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DWUSTRONNY  
UCHWYT LOBELIA
Dwustronny uchwyt Lobelia jest innowa-
cyjnym rozwiązaniem i propozycją dla 
osób, które chciałyby zawiesić swoje 
skrzynki z kwiatami po obu stronach bal-
konu. Dzięki takiej nowoczesnej aranżacji 
możemy cieszyć się pięknym widokiem 
kwiatów zarówno od środka, jak i na ze-
wnątrz. Uchwyty dostępne są w czterech 
kolorach spójnych ze skrzynkami Lobelia.

Lamela
ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

www.lamela.pl

POKARM TROPIFIT  PREMIUM PLUS
Tropifit Premium Plus to nowa, wzbogacona linia pokarmów dla małych zwie-

rząt towarzyszących. Pokarmy oparte są na nieprzetworzonych składnikach 
naturalnych z dodatkiem aromatycznych ziół oraz dużych kawałków warzyw 
i owoców. Produkty Tropifit Premium Plus mają naturalny wygląd i zapach, co 

sprawia, że zwierzęta chętnie je jedzą.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropifit.pl

NIEZBĘDNIK 
OGRODOWY R6001ZB

Nowy, jeszcze tańszy i komfortowy ze-
staw nawadniający firmy RAMP. To go-
towy pakiet zawierający wieszak wraz 
z wężem, kompletem przyłączy i szyb-
kozłączek oraz końcówką zraszającą. 

Całość bardzo łatwo można zdjąć 
i przenieść w dowolne miejsce. Jest to 

ciekawa alternatywa dla dużo droż-
szych zestawów z wózkami na węże. 

W ofercie firmy jest także pakiet z wę-
żem Carbon.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

ASCYP PBO
Preparat w formie koncentratu do roz-
cieńczania wodą. Przeznaczony do 
zwalczania kleszczy oraz owadów lata-
jących i biegających. W ogrodach i na 
działkach rekreacyjnych. Do użytku na 
zewnątrz i wewnątrz obiektów.

BEST-PEST
ul. Moździerzowców 6B, 43-603 Jaworzno

www.bestpest.com.pl

WODNY ODSTRASZACZ 
LISÓW, KOTÓW I INNYCH 
ZWIERZĄT JET SPRAY
Idealnie nadaje się do profesjonalnego odstra-
szania dzikich zwierząt, takich jak sarny, dziki, 
lisy oraz psów i kotów. Urządzenie zostało wy-
posażone w fotokomórkę, która wykrywa ruch 
w promieniu 10 m. Wykrywa zbliżające się zwie-
rzę, po czym przez 5 s spryskuje je wodą. Zasięg 
urządzenia jest regulowany, obejmuje do 10 m, 
tworząc strefę ochronną o powierzchni ponad 
100 m².

P.H. ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143 b, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

LAMPIONY Z SERII  
GARDEN I NERO

Na sezon wiosenno-letni Belldeco 
przygotowało szereg nowości z mod-
nego naturalnego materiału – bam-
busa. Ceny detaliczne kształtują się 

w zależności od wielkości od 98 zł do 
188 zł; kolory naturalny i czarny. Szcze-

gółowa oferta dostępna na:  
www.belldeco.pl.

BELLDECO®

ul. Południowa 46, 62-064 Plewiska

www.belldeco.pl

BIO ŻEL DO WC
Doskonale czyści i nabłyszcza toalety. Pre-

parat skierowany do właścicieli szamb oraz 
przydomowych, ekologicznych oczyszczalni, 

gdyż nie szkodzi mikroorganizmom saprofitycz-
nym odpowiedzialnym za rozkład nieczystości. 

Nie zawiera chloru, a skuteczność działania 
zawdzięcza biosurfaktantom – naturalnego 
pochodzenia substancjom powierzchniowo 

czynnym, które są bezpieczne dla środowiska, 
ludzi i zwierząt.

bioArcus
ul. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa

www.bioexpert.pl

ROYAL CANIN:  
KARMY DLA KOTÓW
W kwietniu na polskim rynku pojawiła się nowa 
forma karm mokrych Royal Canin dla kotów. 
Produkty mokre Kitten, Instinctive oraz Sterilised 
dostępne są od teraz również w formie smako-
witego pasztetu. Z badań wynika, że taką tek-
sturę wybiera około 20% kotów. Nowe karmy 
charakteryzują się nie tylko wysoką smakowito-
ścią, ale także dopasowaną do potrzeb kotów 
recepturą. Oferta karm mokrych Royal Canin, 
poszerzona o 3 nowe tekstury, jest precyzyj-
ną odpowiedzią na indywidualne preferen-
cje pokarmowe kotów, nawet tych najbardziej 
wybrednych.

Royal Canin Dystrybucja
ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice

https://royalcanin.pl
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NASIONA: AKSAMITKA 
ROZPIERZCHŁA NISKA 
‘BOLERO’ Z SERII KWIATY 
JADALNE
Jako roślina jednoroczna polecana na rabaty, 
obwódki i do pojemników, kwiaty pełne. Sianie 
do gruntu kwiecień-maj, a wysadzanie w maju. 
Kwitnie od czerwca do października. Polecana 
również jako smakołyk w kuchni – np. smażone 
główki aksamitek w tempurze. Sprawdź. Przepis 
wewnątrz opakowania.

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

http://nasiona.pl

NASIONA: BURAK 
ĆWIKŁOWY NASIONA  
NA KIEŁKI
To kolejna pozycja serii nasion na kiełki przy-
gotowana przez firmę Polan. Kiełki to ca-
łoroczny siew, szybki zbiór i zdrowie przez 
cały rok. Kiełki buraka ćwikłowego regulują 
poziom cholesterolu i są bogate w minera-
ły i witaminy. Wspomagają ponadto pracę 
układu krwionośnego i zalecane są przy 
schorzeniach żołądka. Ponadto pomagają 
w leczeniu anemii dzięki zawartości kobal-
tu, a obecna w nich betanina ma działanie 
przeciwnowotworowe.

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

http://nasiona.pl

FLOREO SPECJALISTYCZNY 
NAWÓZ DO SURFINII
Nawóz przeznaczony do zasilania surfinii i pe-
tunii w uprawach balkonowych oraz ogro-
dowych, a także innych roślin balkonowych. 
Zapewnia długotrwałe, bujne kwitnienie. Za-
wartość magnezu zapewnia wysoką zdrowot-
ność, a zwiększona zawartość koniecznego dla 
surfinii żelaza umożliwia roślinom wchłanianie 
innych, niezbędnych w wegetacji składników 
pokarmowych. Cena detaliczna opakowania 
250 g – 7,11 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

NASIONA: FASOLA 
SZPARAGOWA ‘AMETHYST’

Dobrze plonuje na glebach żyznych, bogatych 
w próchnicę, ciepłych i przepuszczalnych. Dla 

przedłużenia okresu plonowania można siać 
sukcesywnie, co 10-14 dni do połowy lipca. 

Odmiana karłowa, o wyrównanej, fioletowej 
barwie. Strąki o długości ok. 16 cm. Idealna do 

bezpośredniego spożycia.

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

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA: DYNIA 
ZWYCZAJNA – CUKINIA 

‘TRISTAN’ F1
Odmiana bardzo plenna, tworzy smacz-
ne, soczyste owoce o długości 13-18 cm. 

Cukinia ta jest tolerancyjna na wirusa mo-
zaiki ogórka i mączniaka prawdziwego. 

Spożywana jest najczęściej jako duszona 
lub nadziewana mięsem. Bogate źródło 

witaminy A,C i E.

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

www.vilmorin-garden.pl

NASIONA: RZODKIEWKA – 
MIESZANKA ODMIAN
Mieszanka różnych kształtów i kolorów rzod-
kiewek: okrągłe, wydłużone, dwubarwne, 
białe, żółte, czerwone. Przeznaczona na 
zbiór wiosenny i jesienny.

Torseed
ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

www.torseed.pl
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PODŁOŻE DO 
PELARGONII

Gotowe do użycia podłoże do pelargonii 
jest skomponowane na bazie mieszan-

ki torfów oraz specjalistycznego nawozu, 
zawierającego komplet niezbędnych rośli-
nom składników odżywczych wzbogaco-
ny cennymi mikroelementami. Podłoże to 
jest żyzne i bogate w próchnicę. Poleca-
ne do uprawy różnych odmian pelargo-

nii w pojemnikach i w uprawie gruntowej, 
a także dla innych kwiatów balkonowych, 
w tym surfinii, werben, fuksji, bidensów, ba-
kopy, begonii itp. Cena detaliczna opako-

wania 50 l – 12,62 zł.

PLANTA
ul. Wyszyńskiego 16A, 33-100 Tarnów

www.planta.pl

KRONEN KORA OGRODOWA 
FRAKCJA 3
Kora ogrodowa to naturalny produkt uzyskiwa-
ny z drzew iglastych. Jako środek poprawiający 
właściwości gleby przeznaczona do wszystkich 
rodzajów gleb, używana jest do poprawy jej 
właściwości fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych. Ogranicza wysychanie, a zimą pełni 
rolę izolacyjną dla roślin zimujących. Opakowa-
nie w folii transparentnej 50 l.

LASLAND
Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

KRONEN NAWÓZ NA 
TRAWNIKI Z MCHEM 5 KG

Długo działający nawóz, do 90 dni. Skutecznie 
zapobiega rozwojowi mchów liściastych wystę-
pujących na trawnikach i jednocześnie dostar-

cza składniki odżywcze.

LASLAND
Grądy koło Gryfic, 72-342 Cerkwica

www.kronen.com.pl

BIO ZIEMIA UNIWERSALNA
Specjalne podłoże do upraw ekologicznych. 

Składa się w 100% z surowców naturalnych, 
m.in. z: guano, glinki, kompostu zielonego. Prze-

znaczone dla klientów korzystających z pro-
duktów wzorowanych na naturze, do uprawy 

zdrowych roślin w harmonii z naturą. Produkt 
wspierający trend grow your own. Dostępne 

opakowania: 50 l.

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

www.krajewscy.pl
www.ziemiaogrodowa.pl

BIOHUMUS VITAL UNIWERSALNY
Naturalny, organiczny środek, który pobudza życie 
biologiczne gleby, poprawia jej strukturę i zwiększa 
ilość składników pokarmowych. Korzystnie wpływa na 
wielkość i jakość plonu roślin. Stosowany 
w uprawie warzyw i roślin ozdobnych 
(rośliny doniczkowe, balkonowe, raba-
towe, krzewy i drzewa ozdobne oraz 
trawniki). Nawóz można stosować 
przez cały rok.

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

www.fructus.pl

NAWÓZ DO RÓŻ 1 KG, 2 KG
Nawóz do róż jest wieloskładnikowym, granulowanym nawo-
zem nieorganicznym o niskiej zawartości chlorków. Przeznaczo-
ny jest do nawożenia wszystkich uprawianych róż, takich jak: 
wielokwiatowe, rabatowe, pnące oraz parkowe. Stosowany 
w nawożeniu zapewnia długotrwałe i obfite kwitnienie, inten-
sywne wybarwienie kwiatów oraz poprawia odporność na 
choroby i wymarzanie.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl

NAWÓZ DO POMIDORÓW 
I PAPRYKI 2 KG
Nawóz do pomidorów i papryki jest wielo-
składnikowym, granulowanym nawozem 
nieorganicznym o niskiej zawartości chlor-
ków. Stosowanie nawozu zwiększy plono-
wanie, wybarwienie owoców oraz poprawi 
ich walory smakowe. Stosowany w uprawie 
gruntowej i pod osłonami.

AMPOL-MEROL Karol Smoleński
ul. Kętrzyńskiego 49, 87-200 Wąbrzeźno

www.nawozyogrodnicze.pl
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PREPARAT ASCYP PBO
Preparat w formie koncentratu do rozcieńcza-
nia wodą. Przeznaczony do zwalczania klesz-

czy oraz owadów latających i biegających, 
w ogrodach i na działkach rekreacyjnych. Do 

użytku na zewnątrz i wewnątrz obiektów.

BEST-PEST
ul. Moździerzowców 6B, 43-603 Jaworzno

www.bestpest.com.pl

PODŁOŻE DO SURFINII 
I ROŚLIN BALKONOWYCH
Idealne podłoże, które dzięki swoim właściwo-
ściom zapewnia surfiniom i roślinom kwitnącym 
długie i intensywne kwitnienie. Zapewnia zdro-
wy wzrost roślin. Opakowania: 50 l i 20 l.

ARK-POL Producent Podłoży 
Ogrodniczych
Dorohucza 53, 21-044 Trawniki

www.ark-pol.pl

POŻEGNANIE Z KOMAREM 
OGRÓD
Produkt w wygodnym opakowaniu z rozpylaczem 
do odstraszania komarów w okolicy domów (np. 
w ogrodach). Do zastosowania na trawnikach, 
drzewach, krzewach i architekturze ogrodowej. 
Składniki naturalne. Opakowanie 950 ml wystar-
cza na opryskanie ok. 300 m².

Kozielski
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

ZIEMIA DO PELARGONII
To specjalna mieszanka na bazie torfu wysokie-
go, ziemi ogrodniczej, gruboziarnistego piasku, 
gliny oraz nawozów mineralnych gwarantują-
cych szybkie ukorzenianie i bujny rozwój roślin. 
Dzięki specjalnie dobranym proporcjom skład-
ników podłoże wykazuje zwiększoną odpor-
ność na warunki atmosferyczne, przesuszenie 
oraz doskonale przyjmuje i przechowuje skład-
niki odżywcze i wilgoć. pH: 5,5-6,5.

Firma FLORA
ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

www.firmaflora.pl

ZIEMIA KWAŚNA
Jest to gotowe podłoże idealnie nadające się 
do przesadzania wszystkich roślin, które prefe-
rują kwaśną glebę: paproci, rododendronów, 
tuj, jałowców, świerków, cyprysików, wrzosów, 

wrzośców, różaneczników, azalii, hortensji, ma-
gnolii i wielu innych o podobnych wymaga-
niach względem podłoża. W skład mieszan-

ki wchodzi torf niski, torf wysoki oraz nawóz 
z mikroelementami.

Firma FLORA
ul. Warsztatowa 4, 26-200 Końskie

www.firmaflora.pl

SHOT KONCENTRAT DO 
ZWALCZANIA KLESZCZY 
W OGRODZIE
Dwuskładnikowy zestaw w formie koncentratu stę-
żonej emulsji do rozcieńczania z wodą, przeznaczo-
ny do zwalczania kleszczy na zewnątrz budynków. 
Załączony adiuwant umożliwia utrzymanie się sub-
stancji biologicznie aktywnej na liściach, źdźbłach 
i końcówkach traw w dłuższym przedziale czaso-
wym. Pojemność: 20 ml, 50 ml, 100 ml.

SUMIN
Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl
TAŚMA ODSTRASZAJĄCA PTAKI – 30 M
Skuteczna metoda odstraszania szpaków i innych ptaków, które 

zjadają nasze owoce z drzew. Taśma odstraszająca jest bezpiecz-
ną i nietoksyczną metodą zapobiegania zniszczeniom dokony-

wanym przez uciążliwe ptaki i inne zwierzęta. Holograficzna po-
wierzchnia wstęgi błyszczy i odbija światło odstraszając intruzy. 

Nawet lekki wiatr wprawia wstęgę w ruch. Taśma na wietrze wy-
daje metaliczny szelest, który dodatkowo zwiększa efekt odstra-

szania. Rolka taśmy ma 30 m długości i 5 cm szerokości.

P.H. ACM Agrocentrum
ul. Domaszowska 143 b, 25-420 Kielce

www.agrosklep.pl

ZIEMIA DO IGLAKÓW
Ziemia do iglaków marki Torf jest gotowym do 
użycia podłożem z nawozem wyprodukowa-
nym na bazie torfu wysokiego. Przeznaczona 

jest do sadzenia i przesadzania roślin iglastych 
w pojemnikach i w ogrodach.

Torf
Nowy Chwalim

http://www.torf.net.pl/
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DONICE SAHARA
Rodzina Sahar w komplecie. Uniwersalne donice 
mrozoodporne świetnie sprawdzą się w roli zarów-
no ozdoby zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Posia-
dają praktyczny, wyjmowany wkład z uchwytami. 
Dostępne w dwóch wersjach – wydłużonej Slim 
oraz standardowej, każda w czterech modnych 
kolorach. Do kupienia w 6 rozmiarach.

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

www.formplastic.pl

WYCIĄGACZ KLESZCZY
Wyciągacz kleszczy to nowoczesne urządzenie do 
usuwania kleszczy z ciała człowieka i zwierzęcia, po-
zwalające wyciągnąć go bez użycia siły. Dzięki temu 
minimalizujemy ryzyko zakażenia niebezpiecznymi 
bakteriami i wirusami. Wyciągacz kleszczy ma ten 
sam rozmiar co karta kredytowa, więc można go no-
sić w portfelu.

Kozielski
Dańków 52, 96-230 Biała Rawska

www.zielonydom.pl

TROPICAL  
BLUE GUARD POND

Specjalistyczny preparat do oczek wodnych, 
który stwarza warunki spowalniające rozwój 

glonów, ogranicza przepuszczanie promieni UV 
i poprawia przejrzystość wody. Wypróbuj jego 

skuteczność w swoim oczku wodnym.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

POKARM KOI & GOLDFISH 
SPIRULINA STICKS

Pokarm w postaci pływających pałeczek z du-
żym udziałem składników roślinnych i dodat-
kiem spiruliny dla wszystkich ozdobnych ryb 

karpiowatych hodowanych w oczku wodnym. 
Dzięki specjalnej strukturze pałeczek pokarm 
nie tonie. Zawiera podwyższoną ilość błonni-

ka, niezbędnego dla prawidłowego przebiegu 
procesów trawienia, oraz dodatek spiruliny oraz 
cennych glonów, które są źródłem między inny-

mi substancji wspierających odporność.

TROPICAL – Tadeusz Ogrodnik
ul. Opolska 25, 41-507 Chorzów

www.tropical.pl

AERATOR NA KÓŁKACH
Narzędzie niezbędne w każdym ogrodzie do pie-
lęgnacji przydomowych trawników. Służy m.in. do 
napowietrzania gleby, usuwania mchu i zbierania 
suchej trawy. Zabiegi te sprawiają, że woda i na-
wóz spływają bezpośrednio do korzeni roślin, dzię-
ki czemu możemy cieszyć się pięknym i zielonym 
trawnikiem.

Firma Pawłowski s.c.
ul. Przemysłowa 1h, 77-100 Bytów

www.pawlowski-m.pl

KOBIAŁKI RAMP
Wykonane z polipropylenu, idealne do prze-
chowywania i transportu owoców i warzyw. 

Posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej po-
twierdzone przez Państwowy Zakład Higieny 

w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. 
Mogą mieć wiele zastosowań w sadownictwie, 

w domu i w ogrodzie. Kobiałki RAMP posiada-
ją solidne, zapewniające pewny chwyt rączki, 

które są składane do zewnątrz, co znacznie 
pomaga w zaoszczędzeniu przestrzeni podczas 

ich przechowywania.

RAMP
ul. Jugosłowiańska 25A, 92-720 Łódź

www.ramp.pl

TABLETKI BIOLOGICZNE
Tabletki biologiczne do pojemników 

septycznych i przydomowych, ekolo-
gicznych oczyszczalni dzięki zawartości 
mikroorganizmów saprofitycznych i en-

zymów upłynniają i rozkładają: celulozę, 
tluszcze, białka i węglowodany. Dzięki 

temu redukują przykre zapachy i utrzy-
mują pojemniki i oczyszczalnie w nale-
żytym stanie. Wiele wariantów opako-

wań umożliwia ekspozycje zarówno na 
hakach, jak i półkach oraz w displayach 

w strefie przykasowej.

bioArcus
ul. Białostocka 22 lok. 9, 03-741 Warszawa

www.bioexpert.pl

SIEKIERA ROZŁUPUJĄCA C1600 
ERGO LINE™
Ta nowoczesna siekiera firmy Cellfast spełni oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających użytkowników. 
Kształt głowicy przystosowany do rozłupywania drew-
na. Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali hartowa-
nej. Trzonek z kompozytu zapewnia amortyzację pod-
czas uderzenia. Antypoślizgowa powierzchnia SAFE-
TOUCH™, pokrywająca trzonek zapewni pewny chwyt 
i wygodę.

www.sklep.cellfast.com.pl
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SALON DU VÉGÉTAL
20-22.06.2017 – Nantes (Francja)

PLANTARIUM
23-26.08.2017 – Boskoop (Holandia)

TENDENCE
24-27.06.2017 – Frankfurt nad Menem 
(Niemcy)

ZIELEŃ TO ŻYCIE
31.08-02.09.2017 – Warszawa

SPOGA+GAFA
03-05.09.2017 – Kolonia (Niemcy)

JESIEŃ W OGRODZIE
09-10.09.2017 – Gdańsk

XIX DNI OGRODNIKA 
09-10.09.2017 – Gołuchów k. Kalisza

GLEE
11-3.09.2017 – Birmingham  
(Wielka Brytania)

VITREL
27-29.09.2017 – Zakopane

GROOTGROENPLUS
04-06.10.2017 – Zundert (Holandia)

KALENDARIUM

Główną ideą gardenCONTRACTING jest 
umożliwienie właścicielom i pracowni-

kom hurtowni, centrów ogrodniczych i skle-
pów złożenie zamówień na prezentowaną 
podczas targów ofertę z terminem dostawy 
przed rozpoczęciem wiosennego sezonu 
ogrodniczego. Wydarzenie ma charakter 
stricte biznesowy – targi będą zamknięte 
dla klientów indywidualnych i służyć mają 

przede wszystkim przeprowadzaniu rozmów 
handlowych i kontraktacji na następny se-
zon. Termin targów nie jest przypadkowy 
– to właśnie późną jesienią składane są za-
mówienia na asortyment, który pojawi się 
w sklepach i centrach ogrodniczych na wio-
snę. GardenCONTRACTING będzie doskonałą 
okazją do zapoznania się w jednym miejscu 
i czasie z szeroką ofertą branży ogrodniczej, 
poznania nowości produktowych, optyma-
lizacji budżetów zakupowych i złożenia za-
mówień na preferencyjnych warunkach. 

www.gardencontracting.pl 

Dzięki badaniom i wieloletnim obser-
wacjom prowadzonym we współpra-

cy z hodowcami w Royal Canin wiadomo, 
że potrzeby pokarmowe zwierząt są różne. 
Wielkość, wiek, tryb życia, stan fizjologicz-
ny, rasa – to wszystko ma znaczenie. Pers ze 
swoją brahycefaliczną budową czaszki będzie 
pobierał pokarm w zupełnie inny sposób 
niż np. maine coon. Dla doga niemieckiego 

bardzo ważne jest, aby karma zapewniała 
ochronę stawów z uwagi na wielkość ciała 
i masę, natomiast dla niewielkiego yorka, 
by dostarczała m.in. składników wpływa-
jących na jakość i wygląd sierści. W Royal 
Canin to wiedzą, dlatego z myślą o psach 
i kotach rasowych powstała zupełnie osob-
na linia karm suchych i mokrych. Więcej na 
ten temat na royalcanin.pl 

gardenCONTRACTING
W listopadzie w Łodzi odbędą się pierwsze ogólnopolskie Targi Zatowarowania 
Centrów i Sklepów Ogrodniczych gardenCONTRACTING. „Biznes Ogrodniczy” objął 
wydarzenie branżowym patronatem medialnym

ROYAL CANIN DORADZA
Linia karm dla psów i kotów rasowych, czyli czy chihuahua powinien jeść to samo, 
co dog niemiecki? 
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Jubileuszowa 25. edycja Międzynarodowej Wystawy ,,Zieleń to Życie” pełna 
będzie wydarzeń dla całej branży ogrodniczej: producentów i dostawców, 
handlu ogrodniczego, projektantów i wykonawców zieleni, a także florystyki. 
Komplementarna tematyka – od urządzania i dekoracji ogrodu, a także wnętrz, 
międzynarodowy charakter i wydarzenia dla całej branży – szkółkarstwa, 
handlu ogrodniczego, projektantów, wykonawców, florystów – to wszystko  
w 3 dni w Warszawie w Centrum EXPO. Swoją obecność potwierdziło już  
250 wystawców z Polski i kilkunastu krajów Europy, Ameryki Południowej i Azji

ZIELEŃ TO ŻYCIE

W dniach od 31 sierpnia do 2 wrze-
śnia w Warszawie zobaczyć będzie 

można największą w Polsce i Europie Środ-
kowej ekspozycję roślin do ogrodów i te-
renów zieleni, kwiatów ciętych i donicz-
kowych – te ponownie w ramach Flower 
Expo Polska. Oprócz roślin wystawcy za-
prezentują rozwiązania techniczne, wspar-
cie produkcji i sprzedaży, wyposażenie 
i dekoracje do ogrodów i terenów zieleni. 

W pierwszym dniu w ramach semi-
narium Wiedza Dla Handlu zaproszeni 
eksperci przedstawią najnowsze tren-
dy w sprzedaży detalicznej, a przede 
wszystkim podpowiedzą, jak stwo-
rzyć sklep z ekspozycją, która zachęca 
klienta do zakupu. Wśród prelegentów  
dr Marek Borowiński, shop doctor i Ka-
tarzyna Łazucka-Cegłowska. Partnerem 
sympozjum jest „Biznes Ogrodniczy”. 

Także w czwartek, w ramach semina-
rium Wiedza Dla Producentów, poru-
szona zostanie tematyka bezpieczeń-
stwa w gospodarstwie szkółkarskim, 
w transporcie produktów ogrodniczych, 
a także zagadnienia dotyczące ochro-
ny roślin.  Piątek to dzień dedykowany 
przede wszystkim zieleni publicznej, 
natomiast w sobotę gościem specjal-
nym Dnia Architekta Krajobrazu bę-
dzie brytyjska projektantka ogrodów 
Ann-Marie Powell.  O prestiżowe wy-
różnienia w Konkursie Roślin Nowości 
rywalizować będą najlepsze rośliny – 
ekspozycja nowości w Holu Głównym. 
W programie także pokazy mistrzów 
florystyki i szkół florystycznych, bez-
płatne warsztaty dla projektantów i bo-
gaty program dla publiczności, która od-
wiedzać będzie targi w ostatnim dniu –  
2 września. 
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Wielkim powodzeniem cieszy się nowo powstała Grupa 
Ogrodnicza Planta. Przyłączyło się do niej już aż 50 firm

Nowy traktor ogrodowy Stiga Tornado Pro 9118 XWS został 
nagrodzony prestiżową nagrodą RED DOT AWARD 2017 
w kategorii High Quality Design

Celem grupy jest stworzenie dla sklepów 
i centrów ogrodniczych odpowiednich wa-

runków i rozwiązań do zwiększenia konkuren-
cyjności na rynku ogrodniczym oraz realizacja 
wspólnej inicjatywy gospodarczej poprzez in-
tegrację przedsiębiorców branży ogrodniczej. 

Grupa buduje wspólną tożsamość poprzez 
produkcję i sprzedaż własnych marek oraz ich 
reklamę. 

Jury podjęło decyzję 
po poddaniu ocenie aż  

5,5 tys. produktów z całe-
go świata. W międzynaro-
dowy konkurs zaangażo-
wani byli przedsiębiorcy 
i projektanci należący do 
różnych branż z 54 krajów. 
W skład jury wchodziło  
40 niezależnych projek-
tantów i nauczycieli, a tak-
że dziennikarzy branżowych, którzy testowali, dyskutowali i oceniali 
każdy produkt z osobna. Komisja ekspertów uznała na międzynaro-
dowym tle wybitny design nowego traktora Stiga za najlepszy. Na-
groda ma dla firmy Stiga wyjątkowe znaczenie. Jest ona symbolem 
ciągłego zaangażowania w dążenie do zaspokajania potrzeb klientów 
jako głównej siły napędzającej rozwój. Stiga zawsze stara się oferować 
kompromis pomiędzy wydajnością a funkcjonalnością, aby zapewnić 
produkty, które przy zachowaniu łatwości obsługi najlepiej sprostają 
potrzebom nawet najbardziej wymagających ogrodników. Stiga Tor-
nado Pro 9118 XWS jest przykładem syntezy między solidnym wy-
konaniem, mocą i innowacyjnym designem. 

GRUPA ZAKUPOWA 
Planta coraz większa

RED DOT AWARD 2017 
dla Stigi

JUŻ 100 LAT MINĘŁO

W Ostródzie powstało nowe centrum ogrodnicze wykonane 
przez firmę Agro-Sur na bazie konstrukcji szklarniowej

Nawet rekordowa sprzedaż w maju 2017 może nie być ratunkiem 
dla brytyjskich centrów ogrodniczych. Indeks sprzedaży produktów 
ogrodniczych zanotował spadek o 24% w stosunku do maja roku 
poprzedniego. Tylko maj 2012 był pod tym względem gorszy

„Spójnia” 20 czerwca będzie obchodzić jubileusz 100-lecia 
swojej działalności

Obiekt o powierzchni 405 m2 składa się 
z nawy oraz zadaszenia. Całość ma 7,3 m 

wysokości i jest wykonana z najwyższej jakości 
materiałów, a także spełnia wszystkie normy 

przewidziane dla naszej strefy klimatycznej. 

Właściciele brytyjskich centrów ogrodniczych oraz sprzedaw-
cy mają nadzieję, że poprawiająca się pogoda zachęci konsu-

mentów do spędzania czasu w swoich ogrodach i zakupów mebli, 
produktów do grillowania oraz innych artykułów ogrodowych. 
Sprzedawcy podkreślają, że to najlepszy czas na dodatkowe wyda-
rzenia i promocje, które skierują klientów z powrotem do centrów 
ogrodniczych, co zdecydowanie zwiększy możliwości sprzedaży.

Spadki w poszczególnych kategoriach na brytyjskim rynku ogrod-
niczym są znaczące: produkty ogrodowe zanotowały spadek o 34% 
w stosunku do roku poprzedniego, rośliny – o 11%, z kolei segment 
dekoracji i narzędzi poszybował w dół o 12%. 

Uroczystość odbędzie się w siedzibie 
spółki w otoczeniu urokliwego parku 

przypałacowego. W programie m.in.: wystąpienie prezesa za-
rządu Pawła Wachowiaka, który pokrótce przedstawi historię 
i obecną działalność spółki, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 
wykład prof. dr hab. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt „Perspek-
tywy rozwoju hodowli roślin”, a część artystyczną umili występ 
kabaretu CIACH. Obchody będą też okazją do podziękowania 
i wyróżnienia osób, które swoją pracą i zaangażowaniem wnio-
sły wkład w rozwój firmy. 

AGRO-SUR BUDUJE

ZIMNY MAJ
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„BROS CZUWA I CHRONI” –
kampania reklamowa marki Bros
Już od 9 czerwca rusza ogólnopolska kampania telewizyjna produktów marki Bros

Nowy, 30-sekundowy spot będzie 
można zobaczyć w głównych sta-

cjach telewizyjnych oraz w kanałach te-
matycznych. Uzupełnieniem kampanii 
będą billboardy sponsorskie emitowa-
ne przy popularnych serialach i progra-
mach oraz reklamy prasowe ukazujące się  
w czasopismach, poradnikach i gazetach 
codziennych. W reklamie telewizyjnej 
zostaną pokazane trzy produkty: Bros 
Proszek na mrówki, Bros Spray na ko-
mary i kleszcze oraz Bros Elektro + płyn 
na muchy, komary i mrówki 3w1, które 
towarzyszą  bohaterom spotu w ich co-
dziennym życiu.  – Jesteśmy przekonani, 
że ta kampania dodatkowo umocni silną 
pozycję marki Bros na rynku repelentów 
i produktów biobójczych oraz wpłynie na 
jeszcze większą rozpoznawalność brandu 
– podkreśla Sabina Jasiukiewicz, marke-
ting manager w firmie Bros. 
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Mnóstwo dzieci i miłośników zieleni, dobre humory oraz kapryśna 
pogoda – tak w skrócie można opisać majowe weekendy z Rodzinnymi 

Warsztatami Ogrodniczymi. Event wraz z Witoldem Czuksanowem 
prowadzą firmy Kronen, Agrecol i RAMP pod patronatem magazynów 

„Biznes Ogrodniczy” i „Garden & Trends”

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

Intensywny maj już za nami. 
Niesprzyjająca pogoda nie 
pokrzyżowała planów orga-

nizatorów Rodzinnych Warsz-
tatów Ogrodniczych. Odbyło się 
aż 13 niezwykle udanych spo-
tkań. Miłośnicy zieleni mogli 
porozmawiać z Witoldem Czuk-
sanowem oraz przedstawiciela-
mi firm Kronen, Agrecol i RAMP 
w Centrum Ogrodniczym Kwia-
ton we Wrocławiu, na Zamku 
Książ podczas XXIX Festiwa-
lu Kwiatów i Sztuki, w centrach 
ogrodniczych: Majewscy w Le-
gnicy, Herbirol w Chojnicach, 

w Gryficach, Żuliccy w Kołobrze-
gu, Torseed w Kotłowie, w Pod-
dębicach, SEMI w Kaliszu, Świat 

Roślin w Aleksandrowie Łódz-
kim, w sklepie ogrodniczym Wi-
tona w Radzyminie, w Centrum 
Ogrodniczym Daglezja w Józefo-
wie oraz Centrum Ogrodniczym 
Torseed w Toruniu. Tłumy klien-
tów, mnóstwo pytań i doskonała 
atmosfera – tak w skrócie można 
opisać te spotkania. 

– Gdyby jednym słowem opisać 
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze, 
które odbyły się w maju, to chyba 
najlepiej pasowałoby określenie 
„w kratkę”. Bo tak naprawdę po-
goda: zmienna, kapryśna oraz... 
nieupalna, była chyba głównym 
tematem naszych rozmów z uczest-
nikami. Podczas sadzenia wymie-
nialiśmy też opinie na temat kwia-
tów, pielęgnacji roślin, podłoży, na-
wozów czy sprzętu ogrodniczego. 
To w końcu jednak przedsięwzięcie 
ogrodnicze, a nie meteorologiczne, 
ale co z tą pogodą? Szczerze napi-
szę: mimo groźnych pomruków 

RWO w sklepie ogrodniczym Witona w Radzyminie

Warsztaty  w Centrum Ogrodniczym w Gryficach

RWO podczas XXIX Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ
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Inspiracja to podstawa
Marcin Binięda
właściciel 

CENTRUM OGRODNICZEGO W GRYFICACH 

Z branżą ogrodniczą jestem związany od 
ponad 20 lat, choć dopiero w tym roku 
obchodzę 10-lecie prowadzenia własnej 
działalności. Obserwując z perspektywy 

lat naszą branżę jestem pełen podziwu, z jaką szybkością się 
ona rozwija. Wiedza ludzi kochających ogrody i którzy są przy 
tym często pozytywnie „zakręceni” na tym punkcie jest coraz 
większa, co według mnie ma bardzo pozytywny wpływ, bo 
motywuje nas, sprzedawców, do poszerzania własnej wiedzy 
i asortymentu w sklepach.
Oczywiście, żeby nie było za miło i kolorowo, centra ogrodnicze 
takie jak moje wymagają wielu zabiegów handlowych 
i marketingowych, ponieważ z roku na rok odczuwamy coraz 
mocniejszy oddech supermarketów, które szturmują sezonowo 
naszą dziedzinę handlu kusząc niskimi cenami.
Jednym z takich zabiegów handlowych są Rodzinne Warsztaty 
Ogrodnicze, promujące zarówno moje centrum, jak i firmy, 
które je organizują. Cieszę się, że mogliśmy mój mały jubileusz 
obchodzić wspólnie. I trzymam kolegów za słowo, że wrócą tu 
jeszcze nie raz… 

RWO podczas XXIX Festiwalu Kwiatów i Sztuki na Zamku Książ

i niepewnych jej intencji, raczej 
nie pokrzyżowała naszych pla-
nów. Z warsztatowych doniesień 
kwiatowych mamy takie, że na 
półkach pojawia się coraz więcej 
pelargonii i surfinii, a także ak-
samitek. Hitem rabat i skrzynek 
balkonowych mogą się w tym 
sezonie okazać kwitnące por-
tulaki, a definitywnie żegnamy 

się z bratkami i stokrotkami, na 
pewno do następnego sezonu – 
podsumowuje prowadzący ak-
cję Witold Czuksanow. W tym 
roku organizatorzy zaplanowali 
wizyty w aż 35 centrach ogrod-
niczych, każde ma inny temat 
przewodni. Na warsztaty przy-
bywają tłumy klientów i to naj-
lepsza recenzja tych spotkań. 
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KALENDARIUM SPOTKAŃ
►    9 czerwca (piątek) 

Centrum Ogrodnicze Szarotka w Żywcu

►  10 czerwca (sobota) 
Centrum POAR w Złotoryi

►    16 czerwca (piątek) 
Centrum Ogrodnicze Rolnik, Świecie

►    17 czerwca (sobota) 
Centrum Ogrodnicze Działkowiec, Brodnica

►    18 czerwca (niedziela) 
Centrum Ogrodnicze Żołędowo

Centrum Ogrodnicze Herbirol w Chojnicach

Sklep ogrodniczy Witona w Radzyminie

Centrum Ogrodnicze Torseed – Kotłowo

 Centrum Ogrodnicze Daglezja w Józefowie

Od lewej: Sławomir Majewski, 
właściciel Centrum Ogrodnicze-
go w Legnicy i Witold Czuksa-
now, dziennikarz prowadzący 
Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze

Centrum Ogrodnicze Żuliccy w  Kołobrzegu

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze  w Centrum Ogrodniczym Torseed w Toruniu





W  2017 r. organizato-
rzy targów spoga+ga-
fa spodziewają się po-

nad 2 tys. wystawców z 59 różnych 
państw. Powierzchnia targowa po-
większy się o 1 tys. m² i osiągnie aż  
226 tys. m². Targi odbędą się 
w dniach 3-5 września. Aż 95% 
przestrzeni targowej jest już zare-
zerwowane. Niezwykle reprezen-
tatywne strefy BBQ, mebli ogro-
dowych i dekoracji będą głównymi 
filarami tegorocznej imprezy. Syste-
matyczne powiększanie powierzch-
ni przeznaczonej  dla kategorii BBQ 
świadczy o tym, że ten dział nadal 
się prężnie rozwija. W 2015 r. u na-
szych zachodnich sąsiadów odno-
towała ona wzrost na poziomie 
1,8% , a w perspektywie ostatnich 
10 lat ocenia się, że wciąż jest to ry-
nek rozwijający się najszybciej, ze 
średnim wzrostem 14% co roku. 
W 2016 r. w Niemczech działało 

100 wyspecjalizowanych dystry-
butorów sprzętu grillowego. 

Szeroka gama produktów ogrod-
niczych to tylko jeden z atutów, któ-
ry zachęca odwiedzających każdego 
roku do przyjazdu do Kolonii, bo bez 
wątpienia spoga+gafa to największe 
targi ogrodnicze na świecie.  Warto 
dodać, że podczas ubiegłorocznej 
edycji targów spoga+gafa  zwiedza-
jących  zachwyciła perfekcyjnie przy-
gotowana  hala z roślinami. Na sto-
łach zalewowych były wystawione 
rośliny z etykietami. Klienci mogli 
je swobodnie oglądać i zamawiać.

W tym roku motywem przewod-
nim wystawy jest kolor zielony, 

natomiast głównym jej tematem 
będą technologie i ich praktyczne 
wykorzystanie w ogrodzie, czego 
dowodem były upominki w formie 
power banków rozdawane na kon-
ferencji. Kategorie takie jak „oświe-
tlenie”, „pielęgnacja trawników”, 
„BBQ”, czy „nawadnianie” mogą 
liczyć na solidny zastrzyk innowa-
cyjnych technologicznie rozwiązań, 
a nowa generacja akumulatorów to 
jedynie przedsmak tego, co czeka 
odwiedzających targi w tym roku. 
Będzie można zobaczyć m.in.: ergo-
nomiczne fotele, na których można 
zarówno siedzieć, jak i leżeć, osłony 
przeciwsłoneczne kontrolowane za 
pomocą przełącznika nożnego czy 
doniczki umożliwiające łatwą pie-
lęgnację roślin. Design produktów 
w tym roku będzie można określić 
krótko: jako elegancki i nowoczesny.

 
TOP TRENDY 2017/2018

Zamiast małych domków na pery-
feriach miasta coraz częściej młodzi 
ludzie wybierają mieszkania w cen-
trum dużych miast. Ciągle upiększają 
balkony i tarasy, poszukując nowych 
produktów, zwracają uwagę na wie-
lofunkcyjność urządzeń i ich wygląd. 
Producenci proponują coraz lepsze 
produkty, kładąc duży nacisk na to, 
aby zajmowały jak najmniej miejsca. 

Warto dodać, że według najnow-
szych badań GfK aż 39% (z tendencją 
wzrostową) konsumentów, posiada-
jących balkon lub ogród, przeznacza 
je do uprawy owoców, warzyw i ziół. 
Doskonale rozwija się miejskie ogrod-
nictwo. Zarówno ogród, jak i pokój 

Tegoroczna konferencja zapowiadająca targi spoga+gafa 2017 
odbyła się w Rzymie pod hasłem „New features” – Nowe możliwości. 

Organizatorzy postawili na nowe technologie i zaprosili dziennikarzy do 
wzięcia udziału w „Wirtualnej podróży",  która była podsumowaniem 

najważniejszych trendów minionego roku. „Biznes Ogrodniczy”
 reprezentował wydawca – Jarosław Olewicz

Zielone możliwości – 
spoga+gafa 2017

TEKST: PRZEMYSŁAW OLEWICZ
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Konferencja spoga+gafa 2017 odbyła się  
w Rzymie pod hasłem „New features”
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dzienny latem stają się centrum 
domowego życia. Stąd tak wiele 
osób pragnie udekorować swój 
dom, by był nowoczesny i stylowy. 

WIELOFUNKCYJNOŚĆ 
JEST ATUTEM

Czasy, kiedy sofa służyła tylko 
do leżenia, już dawno minęły. Pro-
ducenci mebli wykazują się dużą 
kreatywnością w doborze stylu 
i użyteczności produktów, które 
tworzą. Coraz więcej mebli bal-
konowych można wstawiać tak-
że do salonu. W ten sposób leżak 
staje się ławką, a łóżko przybiera 
postać sofy ze stołem. 

RZECZY STAJĄ SIĘ 
BARDZIEJ WYGODNE

Co charakteryzuje klientów po 
50. roku życia? Duża płynność 
finansowa i wiedza dotycząca ja-
kości produktów. Są oni ponadto 
coraz liczniejszą grupą docelową, 
według ekspertów co drugie euro 
jest wydawane przez osobę po 50. 
roku życia. 

Klient jest w stanie głębiej się-
gnąć do swojej kieszeni, jeśli widzi 
wartość dodaną w produkcie, który 
kupuje. Nie dziwi więc, że wysokiej 
jakości meble ogrodowe przodują 
na rynku outdoor. Gama produk-
tów obejmuje ergonomiczne fote-
le, które pozwalają na wygodne 
siedzenie bądź leżenie czy osłony 
przeciwsłoneczne sterowane prze-
łącznikiem za pomocą stopy. Ich 
wygląd jest elegancki i nowocze-
sny, co sprawia, że są odpowiednie 

dla wszystkich, którzy cenią sobie 
styl i wygodę.

WSZYSTKO JEST 
ZIELONE

Czy to moda, kosmetyki, czy 
meble ogrodowe, wszystko jest 
zielone! Trend ten zmierza tak-
że do ogrodu. Harmonijny zielo-
ny świetnie współgra z naturą.

Zielony można łączyć z wielo-
ma innymi kolorami, np. żółtym, 
z którym powstaje efekt świece-
nia, bardziej delikatny staje się 
w kontraście z różowym, z kolei 
niebieski nadaje mu morski kli-
mat. Oczywiście, ogród nie był-
by taki sam bez takich barw, jak 
biały, szary, brązowy czy czarny.

SPRZĘT OGRODNICZY: 
WYSOKOWYDAJNY 
I INTELIGENTNY 

Właściciele ogrodów kochają 
zajmować się swoim zielonym za-
kątkiem – ale nie powinna być to 
żmudna praca. Dlatego produkty 
ją ułatwiające są coraz popularniej-
sze. Należą do nich samokoszące 
roboty, urządzenia akumulatoro-
we, czy szklane grow-boxy, które 
dodatkowo magazynują i dostar-
czają roślinom wodę. Cyfryzacja 
jest kolejnym trendem. Wybór in-
teligentnych rozwiązań z roku na 
rok znacznie rośnie. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o koszące roboty, 
akumulatorowe nożyce czy aplika-
cję sterującą oświetleniem w ogro-
dzie, pasjonaci ogrodnictwa chętnie 
korzystają z nowych technologii. 

Dziennikarze mogli zobaczyć jak wyglądał poprzedni rok dzięki 
„Wirtualnej podróży”



W Gdyni w parku Kolibki w dniach 5-7 maja odbyła się niezwykła 
wystawa OGRÓD pod patronatem medialnym „Biznesu Ogrodniczego” 

Piknik w środku miasta
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

102 PULS BRANŻY

Już za nami tegoroczna 16. 
edycja spotkania „Ogród” 
w parku Kolibki w Gdyni 

Orłowie. To niezwykła wystawa, 
która była połączeniem kiermaszu 
i garden party – pikniku w środku 
miasta w niezwykle przyjemnej 
atmosferze i otoczeniu. Organiza-
torzy stworzyli warunki do miłe-
go spędzania czasu z całą rodziną 
na łonie natury. Koncerty muzyki 
ogrodowej, klasycznej i relaksacyj-
nej wprawiały wszystkich w dobry 
nastrój, a specjalnie przygotowa-
ne strefy wypoczynku z fotelami, 
ławkami zachęcały do dłuższe-
go pobytu w parku. Na targach 

można było nie tylko odpocząć, 
posłuchać dobrej muzyki, spróbo-
wać smacznych potraw regional-
nych, ale przede wszystkim doko-
nać zakupów – przez 3 dni swoją 
ofertę prezentowało aż 100 wy-
stawców. – Bierzemy udział w tych 
targach od lat. Mamy tu swoich 
stałych klientów. To niezwykle 
udany format imprezy, który po-
zwala odpocząć, zrelaksować się 
i w przyjemnej atmosferze coś 
kupić – mówi Alina Garbow-
ska, właścicielka Gospodarstwa 
Ogrodniczego Janusz Grabowski. 
Stoiska wystawców zostały zloka-
lizowane wzdłuż alei spacerowej 

wewnątrz parku, na 4 polanach. 
Klienci mogli kupić m.in.: kwia-
ty rabatowe i balkonowe, krze-
wy owocowe oraz ozdobne, byli-
ny, zioła i cebulki. Nie zabrakło 
producentów żywności ekolo-
gicznej. – Nasza wystawa ma już 
swoje stałe miejsce w kalendarzu 
wyczekiwanych imprez w Gdyni. 
Niesamowita atmosfera, dobra 
muzyka, różnorodne warsztaty 
przyciągają do nas prawdziwe 
tłumy. Dla miłośników kwiatów 
zorganizowaliśmy m.in. warszta-
ty florystyczne, a dla właścicieli 
ogrodów, balkonów i tarasów po-
kazy komponowania wieloletnich 
roślin w donicach oraz zasad do-
brego dobierania ziół i warzyw 
w pojemnikach. Dla dzieci z ko-
lei przygotowaliśmy plac zabaw, 
przejażdżki na kucykach, warsz-
taty ceramiczne i cyrkowe, gry 
i zabawy z udziałem animatorów 
z formacji Mosaic oraz Balonowe 
Show – mówi Agata Gierjatowicz, 
organizatorka targów. 

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy” i Agata Gierjatowicz, 
organizatorka wystawy „Ogród” w Gdyni

Od lewej: Kinga Kruczek i Magdalena Lemke, 
przedstawicielki szkółki Clematisy M.K.J. Wędrowscy
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Marlena Zabłocka, właścicielka Szkółki Zabłoccy w Rumii i Wanda Krzeszewska, pracownik

Elżbieta Wędrowska, współwłaścicielka Szkółki Marek Wędrowski

Agnieszka Koss, właścicielka Ogrodnictwa 
W.M. Koss

Od lewej: Kinga Kruczek i Magdalena Lemke, 
przedstawicielki szkółki Clematisy M.K.J. Wędrowscy

Mikołaj Grabowski i Alina Grabowska, właściciele Gospodarstwa Ogrodniczego Janusz Grabowski



Tysiące zwiedzających, ciekawe rośliny, inspiracje, wartościowe 
porady, ale przede wszystkim wreszcie doskonała pogoda 

zagwarantowały sukces jubileuszowej XV edycji Wystawy Wiosna 
w Ogrodzie, która odbyła się w Gdańsku w dniach 12-14 maja pod 

patronatem medialnym „Biznesu Ogrodniczego”

Sukces Rënku

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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W tym roku pogoda nie 
rozpieszcza branży 
ogrodniczej, dlatego 

wystawcy, organizatorzy, jak i mi-
łośnicy zieleni z  lekkim niepo-
kojem oczekiwali na tegoroczną 
edycję kiermaszu Wiosna w Ogro-
dzie. Jednak niesłusznie, bowiem 

w Gdańsku panowała doskonała 
pogoda, która dała wreszcie impuls, 
by pomyśleć o pracach w ogrodzie, 
obsadzeniu balkonów czy tarasów. 
Na targi przybyły tłumy miłośni-
ków zieleni. Niewątpliwie Wiosna 
w Ogrodzie odniosła ogromny suk-
ces dzięki kompleksowej ofercie. Na 

wystawie można było kupić m.in.: 
rośliny, podłoża, donice, narzędzia, 
środki ochrony roślin oraz meble 
ogrodowe. – Kiermasz w Rënku 
doskonale sprawdza się jako na-
rzędzie sprzedaży. To jedne z naj-
większych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego targi, które przy-
ciągają wielu miłośników ogrodów 
nie tylko z Trójmiasta, ale i okolic. 
Od wielu lat marka Kronen jest na 
nich obecna. Jak każda wystawa, 
także i ta, jest doskonałą okazją 
do bezpośredniej rozmowy i wy-
słuchania opinii klientów – mówi 
Paweł Kanderski, kierownik re-
gionu firmy Lasland. Edukacyjny 
charakter imprezy oraz panują-
ca specyficzna atmosfera sprawi-
ły, że udział w niej wzięły całe ro-
dziny z regionu. Imprezie zawsze 
towarzyszą dodatkowe atrakcje, 
które organizatorzy przygotowują 
wspólnie z partnerami wystawy, 
m.in. konkursy z nagrodami. Tra-
dycyjnie zwiedzający mogli poznać 
szeroką ofertę twórców ludowych, 
miodów, soków owocowych i prze-
tworów. – Cieszymy się z rozwoju 
imprezy, z dużej liczby wystawców 
i frekwencji odwiedzających. Kier-
masz doskonale sprawdza się od lat 
jako niezwykle skuteczne narzędzie 
sprzedaży i promocji, m.in. roślin – 
mówi Hanna Czapiewska, kierow-
nik Działu Marketingu i Nierucho-
mości Targów Rënk. 

Beata i Andżelika Jurgielewicz, właścicielki 
Centrum Ogrodniczego Flor-Mix

Od lewej: Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes Ogrodniczy” i Hanna Czapiewska, 
organizatorka wystawy Wiosna w Ogrodzie

Od lewej: Tomasz Ramczyk, doradca klienta GlobalEco, Cyntia Majewska, manager projektu 
Oxytree, Tadeusz Socha, regionalny kierownik sprzedaży EkoDarPol i Adrianna Kaczor, koordynator 
projektu Oxytree
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Od lewej: Daniel Kokłowski, regionalny kierownik sprzedaży 
Sumin i Tomasz Piotrowski, przedstawiciel handlowy

Od lewej: Piotr Stankiewicz, prezes Green&Joy cash and carry Gdańsk
 i Tomasz Południak, dyrektor zarządzający

Wojciech Kazimierczuk, przedstawiciel handlowy w firmie 
Westland

Ozdobne czosnki są w tym sezonie prawdziwym hitem

Monika Wójcik, architekt krajobrazu Natura Zieleni i Sebastian Cherek, 
przedstawiciel SKB Składy Kostki Brukowej

Bartosz Lewicki, reprezentant Szkółki Marek 
Wędrowski

Od lewej: Lucja Piotrowska, kierownik ds. sprzedaży Clematisy 
M.K.J. Wędrowscy i Anna Łytkowska, specjalista ds. sprzedaży

Anna Piotrowska, właścicielka firmy 
Laboratorium Zielonego Pojęcia

Beata i Andżelika Jurgielewicz, właścicielki 
Centrum Ogrodniczego Flor-Mix



Pszczyna przez trzy majowe dni – od 19 do 21 maja – należała do 
szkółek z regionu południowego, które z ogromnym sukcesem od 
2013 r. organizują w tym mieście specjalny event dla miłośników 

zieleni – Ogrody Daisy. W tym roku po raz pierwszy jako wydarzenie 
towarzyszące odbyło się także śniadanie biznesowe

Pszczyna zakwitła

TEKST: AGNIESZKA IDZIAK
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Szkółkarze z regionu połu-
dniowego znaleźli dosko-
nały sposób na inspirowa-

nie klientów. Już od 5 lat orga-
nizują niezwykłe wydarzenie – 
Ogrody Daisy, które w tym roku 
odbyło się w dniach 19-21 maja. 
Aż 10 tys. roślin, ponad 30 tys. 
zwiedzających – to tegoroczna 
edycja w liczbach. Ale w tej wy-
stawie nie one są najważniejsze, 
a inspiracja klientów. Impreza 
pokazuje miłośnikom zieleni, jak 
mogą zaaranżować własną prze-
strzeń wypoczynku. – W tym 
roku naszą ekspozycję podzie-
liliśmy na dwie strefy – jedna 
część typowo spacerowa, dru-
ga to przestrzeń wypoczynku 

z  ławką, gdzie klienci mogli 
usiąść i się zrelaksować wśród 
roślin. Wystawa ma inspirować 
klientów i pokazać pewne możli-
wości, cieszymy się, że tak wspa-
niale się przyjęła i każdego roku 
odwiedza nas aż tylu klientów 
– podkreśla Dorota Tomszak, 
właścicielka Szkółki Krzewów 
Ozdobnych Tomszak.

Ogrody Daisy to doskonała oka-
zja do zaprezentowania potencja-
łu szkółek z południa Polski oraz 
promocji roślin wśród konsumen-
tów, ale także partnerów bizneso-
wych. Dlatego w tym roku po raz 
pierwszy odbyło się specjalnie 
zorganizowane śniadanie bizne-
sowe. – Postanowiliśmy, że każdy 

szkółkarz zaprosi swoich klientów, 
aby pokazać, jakim towarem dys-
ponujemy i aby móc w przyjemnej 
atmosferze porozmawiać o współ-
pracy – mówi Mateusz Milczyń-
ski, właściciel Szkółki Krzewów 
Ozdobnych Milczyński. 

Od prawej: Wojciech Wróblewski, prezes ZSzP i Mateusz Milczyński, właściciel Szkółki Milczyński

Od lewej: Marzena Burdziałowska, właścicielka sklepu 
internetowego futuregardens.pl oraz Sylwester i Dorota 
Tomszakowie, właściciele Szkółki Krzewów Ozdobnych Tomszak

Podczas Ogrodów Daisy odbyło się śniadanie biznesowe
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Agnieszka Idziak, redaktor naczelna 
„Biznesu Ogrodniczego” i Bogdan 
Hajdrowski, właściciel Szkółki Krzewów 
Ozdobnych i Róż

Uroczyste otwarcie Ogrodów Daisy

Od lewej: Andrzej Ochodek, Polskie Radio 
Katowice i Krzysztof Kubiczek, właściciel 
Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Kubiczek 

Tegoroczne aranżacje w Pszczynie 
zachwycały

Piotr Pięta, reprezentant Szkółki Betula
Krystyna Abram, właścicielka Szkółki Krzewów 
i Drzew Ozdobnych Abram

Wojciech Kapias, właściciel 
Gospodarstwa Ogrodniczego Kapias

Bartłomiej Parchański, właściciel Szkółki Byliny 
Parchańscy

Mirosław Łakomiec, właściciel firmy ACM 
Agrocentrum i Marzena Bartosiewicz, prezes PSCO, 
właścicielka Centrum Ogrodniczego Hortorus

Łukasz Bednarek, przedstawiciel handlowy w firmie 
Greenyard Horticulture i Renata Aleksandrzak, 
dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”

Grzegorz Brudek, właściciel firmy Ogrody Brudek 
z bratankiem



Dziś konsumenta trzeba za-
skoczyć. Najskuteczniej-
szą i najprzyjemniejszą 

formą nauki jest ta poprzez zaba-
wę. Taką formę spędzania czasu, 
miłą, przyjemną, ale jednocześnie 
niosącą przekaz marketingowy 

zaproponowali właściciele Cen-
trum Ogrodniczego MAR. Klien-
ci w dniu 2 maja podczas zakupów 
mogli skorzystać z porad przed-
stawicieli firm: W. Legutko, Bros, 
Grupy INCO, Stiga, Kronen i Di-
versa, a potem zrelaksować się, 
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Centrum Ogrodnicze MAR co roku zaprasza klientów na specjalnie 
zorganizowany event z okazji majówki. Nie inaczej było w tym roku. 

Spotkanie odbyło się w niezwykle przyjemnej atmosferze, a centrum 
mimo niesprzyjającej pogody odwiedziły tłumy klientów 

MARowa majówka
TEKST: AGNIESZKA IDZIAK

próbując m.in. potraw z grilla czy 
wyrobów cukierniczych. Klienci 
dopisali mimo niesprzyjającej po-
gody. Właściciele centrum zadba-
li o szereg atrakcji. Dzieci chętnie 
uczestniczyły we wspólnym sa-
dzeniu roślin z firmą W. Legut-
ko. Zachwycające były specjalnie 
przygotowane pokazy florystycz-
ne. Z kolei firma Diversa wraz 
z pracownikiem centrum zaprosi-
ła konsumentów na warsztaty po-
radnikowe, jak założyć pierwsze 
akwarium. Podczas majówki wszy-
scy miłośnicy zieleni mogli wygrać 
liczne nagrody, m.in. podcinarkę 
spalinową Stiga SHT 226J, spon-
sorem której był Kronen, czy myj-
kę wysokociśnieniową Bosch AQT 
33-11, którą ufundowała firma 
Bros. – Majówka to stała impreza, 
do której przywykli nasi klienci 
i w której chętnie biorą udział. Co 
roku proponujemy ciekawą formę 
spędzenia wolnego czasu w miłej 
i przyjemnej atmosferze. Wiemy, 
że to trafiony pomysł, ponieważ 
odwiedzają nas stali klienci – mó-
wi Marek Jeczeń, właściciel Cen-
trum Ogrodniczego MAR. 

Od lewej: Marika Jeczeń, Hubert Krasicki, szef rejonu zachodniego Stiga i Robert Jeczeń z córką
Od lewej: Karina Kostruch, dział sprzedaży Diversa 
i Agnieszka Idziak, redaktor naczelna „Biznes 
Ogrodniczy”

Właściciele Centrum Ogrodniczego MAR wraz z przedstawicielami firm biorących udział w evencie
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Od lewej: Marek Jeczeń, Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży „Biznes Ogrodniczy”  
i Łukasz Olech, przedstawiciel handlowy marki Kronen

Od lewej: Marek Jeczeń i Marcin Olzacki, przedstawiciel W. Legutko

 Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnym sadzeniu roślin z firmą W. Legutko

Podczas eventu centrum odwiedziły tłumy klientów

Od lewej: Marek Jeczeń, Arkadiusz 
Zuwała, przedstawiciel handlowy Grupa 
INCO i Renata Aleksandrzak

 Warsztaty poradnikowe, jak założyć pierwsze 
akwarium 

Klienci podczas zakupów mogli skorzystać z porad 
przedstawiciela m.in. firmy W. Legutko

Od lewej: Marek Jeczeń, właściciel Centrum 
Ogrodniczego MAR i Roman Latuszek, 
przedstawiciel handlowy Bros
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Linia narzędzi ręcznych Proline firmy Profix w tym roku obchodzi 
20-lecie istnienia. Z tej okazji 12 maja  została zorganizowana 

uroczysta konferencja prasowa. „Biznes Ogrodniczy” reprezentowała 
Renata Aleksandrzak, dyrektor sprzedaży. Obecnie Profix jest jednym 

z największych w Polsce dystrybutorów narzędzi, elektronarzędzi i odzieży 
ochronnej. Nie oznacza to jednak, że firma zamierza spoczywać na 

laurach – wciąż poszerza ofertę, proponując klientom nowe rozwiązania

Dwadzieścia lat Proline

TEKST: KONRAD URBAŃSKI

Marka Proline zadebiuto-
wała na rynku w 1997 r.  
wprowadzając na rynek 

linię wkrętaków. Okazały się one 
przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę. Pozwoliło to rozpocząć 
budowanie profesjonalnej oferty 
skierowanej do wielu grup zawo-
dowych. Dziś Proline to rodzina  
5 tys. produktów – jedna z naj-
większych ofert narzędziowych na 
krajowym rynku. Na sukces marki 
składa się nie tylko wysoka jakość 

nożyc i innych narzędzi ręcznych 
przydatnych w trakcie prac w ogro-
dzie. Uzupełnieniem asortymen-
tu są elektronarzędzia i maszyny 
ogrodowe oznaczone marką Try-
ton. Profix oferuje również odzież, 
rękawice i obuwie robocze Lahti 
Pro. – Wysoka jakość produktów li-
nii Proline i Tryton, a także szeroki 
zakres oferowanych zarówno klien-
tom detalicznym, jak i sprzedawcom 
usług złożyły się na sukces marki. 
Spotkanie, przeznaczone wyłącznie 
dla dziennikarzy, cechowało się wy-
sokim poziomem merytorycznym 
oraz doskonałą organizacją. Oby tak 
dalej! – powiedziała Renata Aleksan-
drzak, dyrektor sprzedaży „Biznesu 
Ogrodniczego”, która wzięła udział 
w Dniach Otwartych Profix.

Warto dodać, że firma Profix 
w tym roku przygotowała katalog 
produktowy „Wymarzony Ogród 
2017” z ponad tysiącem produk-
tów, które pozwolą rozszerzyć ofer-
tę każdego centrum ogrodniczego. 

produktów, ale również wsparcie 
dystrybutorów w postaci propo-
zycji ekspozycyjnych, programów 
lojalnościowych i porad marketin-
gowych. Właściciel marki sięga po 
innowacyjne, a także tradycyjne 
metody promowania sprzedaży.

Profix od wielu lat systematycz-
nie rozwija linię produktów ogrod-
niczych. Może się dziś poszczycić 
pełną ofertą akcesoriów do nawad-
niania, od węży, poprzez złączki, po 
zraszacze, a także linią sekatorów, 

Jarosław Chojnacki, przedstawiciel firmy Profix i Renata Aleksandrzak, „Biznes Ogrodniczy”

Firma Profix wspiera dystrybutorów, proponując rozwiązania ekspozycyjne
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– Wszystkich, którzy nie mie-
li jeszcze okazji zapoznać się 
z ofertą ogrodową Profix, za-
chęcam do sięgnięcia po kata-
log. Prezentujemy w nim ten 
wycinek oferty, który jest dedy-
kowany centrom ogrodniczym. 

Dołączenie do grona naszych 
klientów to okazja do skorzy-
stania z ciekawych i bardzo 
atrakcyjnych programów lojal-
nościowych – zachęca Joanna 
Woźniak, dyrektor marketingu 
w firmie Profix. 

Profix proponuje bardzo zróżnicowaną ofertę

Maszyny ogrodowe marki Tryton cieszą się dużym zainteresowaniem

Firma Profix wspiera dystrybutorów, proponując rozwiązania ekspozycyjne
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Tradycyjnie już w dniach 1-3 maja wszystkie drogi prowadziły do 
Chrzypska Wielkiego, gdzie odbyła się IX edycja Międzynarodowych 

Targów Tulipanów zorganizowana przez Hurtownię Ogrodniczą 
Bogdana Królika. Majówka przyciągnęła tłumy miłośników zieleni, dla 

których wielką atrakcją była możliwość zwiedzania liczących ponad 
10 ha plantacji polowych

Majówka u Królika

Wzorem lat ubiegłych 
i  tym razem odbył 
się chrzest nowych 

odmian tulipanów. Co roku, 
w czasie majowych targów, są one 
nazywane nazwiskami sławnych 

Polaków. Tegoroczni ochrzczeni 
to tulipan ‘dr Joanna Krause’ na 
cześć uczonej poznańskiego Uni-
wersytetu Przyrodniczego, która 
była ekspertką w dziedzinie ro-
ślin ozdobnych, pasjonowała się 
roślinami cebulowymi, pogłębia-
ła i skutecznie popularyzowała 
wiedzę na ich temat oraz ‘Marian 
Woronin’, na cześć lekkoatlety, 
wybitnego sprintera, w  latach  
70. i 80. XX wieku rekordzisty 
Europy i  świata w biegach na 
100 i 60 m. Zadedykowana mu 
odmiana rozpoczęła serię tuli-
panów poświęconą wybitnym 
sportowcom. 

W Hurtowni Królik odbyła się IX edycja Międzynarodowych Targów Tulipanów 

Miłośnicy zieleni mogli  zwiedzić plantacje polowe Nowy tulipan ‘dr Joanna Krause’ Tulipan ‘Marian Woronin’
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„Biznes Ogrodniczy” Hasło z numeru czerwiec 2017

Imię ………………………………………………………………………….

Nazwisko …………………………………………………………………

Ulica ………………………………………………………………………

Nr domu …………………………………………………………………..

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

Miejscowość ………………………………………………………………

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

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

E-mail …………………………………………………………………….

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 26 czerwca 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 35 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 Green Garden.

Rozwiązanie z numeru 5/91  Niezawodne opryskiwacze 
ogrodowe.

Nagrodę ufundowaną przez firmę  Kwazar otrzymuje Agnieszka 
Dołęga z Wrocławia. Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA Z





AROX DLA DZIECI
na kleszcze, komary 

i inne owady

AROX DLA DZIECI
Seria bezpiecznych produktów, chroniących 

przed ukąszeniami kleszczy, komarów i innych owadów. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

✔   Elektrofumigator + Płyn 
• ochrona przez 60 nocy

✔  Płyn na komary i kleszcze 
 • łatwy w aplikacji 
• działa do 8 godzin

✔  Krem na komary i kleszcze 
 • łatwy w aplikacji 
• działa do 8 godzin

www.arox.co

I  TAK MNIE
NIE ZNAJDZIESZ!


