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SOMMERENS FLORALE OPLEVELSE

Oplev Nicolai Bergmann i
Glassalen i Tivoli
Søndag den 29. august inviterer Floristen Danmark i samarbejde
med Tivoli i København til et helt specielt arrangement i Glassalen i
Tivoli. Nicolai Bergmann – et dansk verdensnavn i den internationale
blomsterverden – præsenterer et inspirerende blomstershow for
den professionelle blomsterbranche. Glassalen vil være udsmykket
med tusindvis af blomster som i et fortryllende eventyr i fortællingen om, hvordan en ung mand fra Danmark har opnået stjernestatus i Japan og er blevet det foretrukne navn, når royale, berømtheder, modedesignere og eksklusive modehuse skal bruge blomster.

Søndag den 29. august
kl. 14:00 – 15:30
Billetpriser incl. adgang
til Tivoli + gebyr:
Kategori A Kr. 450,00
Kategori B Kr. 375,00
Bestil på

Show kun for blomsterbranchen
Man kan opleve Nicolai Bergmanns eventyrlige fortælling søndag
den 29. august kl. 14:00 – 15:30 i et helt specielt arrangement for
blomsterbranchens professionelle udøvere.
Nicolai Bergmann vil vise eksempler på sin sublime blomsterkunst
og fortælle om sin fantastiske rejse gennem de sidste 20 år. Bag
hans enestående succes ligger hårdt arbejde, en utrolig målrettet
indsats og en eminent markedsføring af sit produkt gennem udgivelse af bøger, pressekontakt, synlighed på de sociale medier, TVshows og ikke mindst hans egen ydmyge og jordnære personlighed.
Nicolai Bergmann vil øse ud af sine erfaringer og dele gode tips og
ideer til en succesfuld forretning. Det kan kun blive spændende.

Sådan bestiller du din billet til showet
Gå ikke glip af sommerens florale oplevelse i selskab med Nicolai
Bergmann. Gør søndag den 29. august til en blomsterdag ud over
de sædvanlige for dig selv og/eller dit personale. På grund af Corona-restriktioner udbydes kun 365 billetter til arrangementet - bestil
derfor din(e) billet(ter) hurtigst muligt.
NB! Billetter kan KUN bestilles via QR-koden, da det er et lukket
arrangement for blomsterbranchen.
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Scan QR koden og bestil
billetter via linket.

Proflora bliver hovedsponsor
for Floristen Danmark

med til at støtte de mange aktiviteter, som foreningen står for til gavn og glæde for den samlede
blomsterbranche, udtalte direktør Jesper Halgren
Jensen, Proflora A/S efter underskrivelsen.

Proflora A/S og Floristen Danmark har indgået en
hovedsponsoraftale for en treårig periode omkring
sponsorat for alle FD-mesterskaber og deltagelse
i Skills. Aftalen omfatter også dansk deltagelse ved
internationale mesterskaber som Europa Cup og
Eurofleurs.

Og Jens Poulsen, formand for Floristen Danmark
kvitterede med en stor tak til Proflora A/S:
- Det er en meget stor håndsrækning, som Proflora
A/S her har givet vores blomsterhandlerforening
med indgåelse af denne ambitiøse sponsoraftale. Nu kan vi koncentrere os om at lave nogle
rigtig gode afdelingsmesterskaber og et brag af et
Danmarksmesterskab til næste år i Odense med
Proflora A/S som fast samarbejdspartner. Det gør
fremadrettet det hele meget lettere for vores lokalafdelinger at planlægge, når så vigtigt et område
som snit og planter er på plads.

Der var brede smil, da direktør Jesper Halgren Jensen fra Proflora A/S og formand Jens Poulsen, Floristen Danmark den 23. juni 2021 underskrev en stor
hovedsponsoraftale, der løber over de næste tre år.
Aftalen omfatter alle afdelingsmesterskaber og
Danmarksmesterskabet samt foreningens deltagelse i DM i Skills hvert år.
Endvidere indtræder Proflora A/S som hovedsponsor for de danske deltagere i Europa Cup
2022 og Eurofleurs 2024 – det europæiske mesterskab for unge florister under 25 år, der finder
sted i Tartu i Estland.

Sponsoraftalen mellem Proflora A/S og Floristen Danmark træder i kraft med virkning fra 1. august 2021.

- Vi er meget glade for at indgå denne sponsoraftale med Floristen Danmark og på den måde være
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Har du besøgt
vores nye
hjemmeside?
Vores hjemmeside – FLORISTENDANMARK.DK
– er nu i luften
Modtagelsen har været over al forventning med
positive reaktioner fra både medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere.

Alle medlemmer modtog i midten af juni en velkomstmail med login-oplysninger. Har du mistet
denne mail, så kontakt os på info@floristendanmark.dk – vi sender straks en ny.

På hjemmesiden finder du alt
omkring:

Skulle der opstå problemer med login, er du velkommen til at ringe på 31 100 404, så vi sammen
kan få dit login på plads.

Foreningen • Bestyrelsen • Udvalg • Lokalafdelinger
+ bestyrelser • Nyhedsbrev • Lovstof • Fuld digital
version af bladet BLOMSTER • Uddannelse • Indkøbsaftaler • Medlemsfordele • Webshop-løsning •
Mesterskaber • Nyheder og nyttige Links

3

En brugervenlig webshop til dig og dine kunder
Floristen Danmark har taget initiativ til i samarbejde
med Synergi at udvikle en webshopskabelon

bestillingsflow, ordreproces m.m. Har du brug for
en løsning, som du kan tilpasse og udvikle, så den
passer til dit specifikke behov, så skal du vælge ”For
dig, der vil lidt mere”. Det er også en skabelonløsning, men til den kan tilkøbes og imødekommes
næsten alle behov.

specielt til blomsterhandlere. Den giver dig mulighed for nemt og hurtigt at komme i gang med at
sælge dine produkter online. Slutproduktet er en
brugervenlig webshop – både for dig og dine kunder.

Læs alt om den nye webshop-løsning i folderen,
der følger med bladet BLOMSTER i juli.

Du kan vælge en simpel webshop, hvis du ønsker
en klassisk webshop, og ikke har specielle ønsker til

FD-kontingent betales
via leverandør-service

Nyt hovednummer
og e-mail

Fra 1. juli 2021 overgår betalingen af kontingent
til Leverandørservice. Det sker som led i forberedelserne til at overtage den fulde administration af Floristen Danmark med virkning fra 1.
oktober 2021.

Floristen Danmark har fået nyt telefonnummer og e-mail.
Alle spørgsmål vedr. foreningen bedes
rettet til:
Telefon		
+45 31 100 404
E-mail		
info@floristendanmark.dk

Samtidig bliver aktivitetsbidraget til lokalafdelingerne ens for alle afdelinger, hvor der tidligere
var 11 forskellige satser. Det betyder, at der fra 1.
juli 2021 betales et ensartet kontingent for alle
medlemmer i hele landet. Samlet giver det en
stor administrativ lettelse, som for alvor vil slå
igennem i 2022.

Floristen Danmark ønsker alle
en god sommer og på gensyn i
august!
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