
PRESSEMEDDELELSE 
 

IPM 2011: Fokus på danske plantenyheder 
 
Besøg den danske fællesstand i hal 5, og få en anderledes og spektakulær planteoplevelse! 
 
Eksklusiv dansk nyhedsstand 
År efter år begejstrer de danske gartnere den internationale plantebranche med sin kontinuerlige 
innovationslyst og nytænkning, og IPM 2011 er ingen undtagelse.  
 
I 2011 sætter Floradania ekstra fokus på plante‐ og konceptnyheder med en unik nyhedsstand indrettet 
som et fashionabelt rum i midten af fællesstanden, hvor nyhederne iscenesættes med de kommende 
trends.  
 
I forlængelse af nyhedsstanden er der endvidere indrettet et særligt område med mini‐planter, som er 
endnu en af dansk gartneris styrker. 
 
Floradania Innovation Awards 2011 – VIP arrangement 
Nyhedsstandsstanden danner samtidig rammen om afsløringen af vinderne af Floradania Innovation 
Awards 2011 inden for de fire kategorier, Blomstrende stueplanter, Grønne planter, Udplantningsplanter, 
Koncepter.  
 
Prisoverrækkelsen finder sted ved et eksklusivt VIP‐arrangement på åbningsdagen, den 25. januar, fra kl. 
18‐20, med deltagelse af den danske transportminister Hans Christian Schmidt, og hvor hele den 
internationale presse og professionelle indkøbere inviteres. 
 
Communication Zone ‐ Presseområde 
Igen i år er der indrettet et særligt presseområde, der befinder sig langs fællesstanden, og som byder på 
info‐stand og andre faciliteter for pressen. 
 
Speeddating 
På førstedagen, den 25. januar, afholdes der speeddating for pressen i Communication zone. Danske 
gartnere fortæller om deres plante‐ og konceptnyheder, og der er mulighed for at stille uddybende 
spørgsmål. Arrangementet finder sted kl. 14.  
 
Pressetur 
De følgende to dage, den 26.‐27. januar, er der pressetur dagligt kl. 11 og 15.  
 
Fælles pressemappe 
Pressemappe med materiale fra de danske udstillere samt oversigt over nyhederne findes i presserummet 
ved fællesstanden og vil ligeledes være tilgængelig i messens to pressecentre. 
 
Yderligere oplysninger kan indhentes allerede nu hos den danske potteplantebranches fælles 
markedsføringsselskab Floradania Marketing A/S. Kontakt Lone Taklo på tel. +45 65 92 62 66 eller email: 
lt@floradania.dk, eller klik ind på www.floradania.dk. 


