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Ansøgning om tilskud i 2016 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter  

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget X 

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 

 

Promovering af plantenyheder og produktudvikling 

2. Projektets formål                                                                
afkryds det eller de vig-

tigste områder 

Forskning og forsøg   

Produktudvikling   

Rådgivning  

Uddannelse  

Afsætningsfremme X 

3. Projektoplysninger  Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. 

01.01.2016 31.12.2016 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

a) Er projektet ansøgt tidligere  NEJ    

b) Er ansøgt tidligere med et lig-

nende indhold 
JA 2015 375.000 2015 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2017 500.000 

4. Kort beskrivelse af ansøger 
Der skal anføres om der er tale om en for-

ening, organisation, offentlig institution o.l. 

efterfulgt af en kort beskrivelse af enheden 

herunder ansøgers/projektets hovedaktørers 

kompetencer inden for det pågældende om-

råde kort beskrives. Vedlæg eventuelt CV, 

kopi af vedtægter o.l.  

 

 

 

 

 
Flora Dania er en brancheforening for producenter og salgsselskaber, 

der producerer og afsætter prydplanter.  

 

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem 

branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede 

rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder. 

 

(Flora Dania hed tidligere Danske Prydplanter, men skiftede navn d. 01. 

januar 2015) 
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2016 

Timeantal 

2016 

Timesats 

2016 

t. kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i t. kr. 

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) 

1 linje pr. leverandørnavn 

Floradania Marketing 

 
490 

 

Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges)   

Andre udgifter (max 5 % af total)   

Andele af regnskab og revision 10  

Total (totalen for 2016 skal stemme med total pkt.6). 500  

6. Finansiering i 2016 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  500 100% 

Landdistriktsmidler     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2016 pkt.5).   500 100% 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 
Flora Dania 

Hvidkærvej 29, DK – 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Tlf: 6317 3450, E-mail: pll@floradania-org.dk 

9. Samarbejdsparter 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre par-

ter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale om. 

Floradania Marketing A/S 
Hvidkærvej 29, DK – 5250 Odense SV 
 

10. Pengeinstitut  
Ansøgers pengeinstitut samt konto anføres (H-reg. nr., reg. nr. 

og kontonummer) 

Nordea Bank, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C  

Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151 

 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og e-mail adresse an-

føres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller regi-

streret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon 

nr., e-mail anføres for den regnskabsansvarlige. 

Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionsak-tie-

selskab, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N.  

 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

Odense, d. 31/08      2015. 

 

 

 
Direktør Peter Larsen-Ledet 
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13. Projektbeskrivelse (skal skrives med 12 dpi, ikke fed, ikke kursiv, enkelt linjeafstand) 

Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen. 
13. 1. Projektets formål (Max.10 linjer). 

Projektet Profilering af plantenyheder skal informere om plantenyheder, således professionelle indkø-

bere er bevidste om alsidigheden og den konstante udvikling i plantesortimentet for konstant at pirre 

deres nysgerrighed. 

Projektet ligger i en naturlig forlængelse af projektet fra sidste år, hvor profileringen af plantenyheder 

var en del af projektet Integreret Markedsføring, hvor nyhederne blev præsenteret sammen med speci-

alkulturer og miniplanter på udstillinger. En fokusering udelukkende på Nyheder skal sikre, at de får 

den nødvendige opmærksomhed. 
 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet (projektets baggrund samt problemstillinger der 

søges løst gennem projektet, herunder sammenhæng med igangværende eller afsluttede projekter hos 

ansøger eller i andet regi, max. en ½ side). 

 

Profileringen af plantenyheder kræver en ekstra indsats for at opnå den fornødne opmærksomhed hos 

de professionelle indkøbere og har derfor behov for øget promovering på alle de platforme, som de pro-

fessionelle indkøbere i dag anvender til inspiration. Planterindkøb disponeres i dag ud fra websider, 

mails og tilsendelse af vareprøver, men i høj grad også på udstillingerne, hvor udviklingen er gået fra 

handelsmesser til inspirationsmesser. 

Markedsføringen af plantenyheder på disse messer er derfor helt oplagte som inspiration, og bør efter-

følgende underbygges af inspirationsmaterialer til brug i salgssituationen. Dette således at detailleddet 

også nemt kan klædes på med informationer om nyhederne, der ellers risikerer at drukne i det traditio-

nelle sortiment. Risikoen ved ikke at skaffe opmærksomhed omkring nyhederne er, at forbrugerne i sid-

ste ende mister interessen og den nødvendige nysgerrighed, som nyheder kan bidrage med. 

Floradania Marketing er valgt som udførende på opgaven, idet de er potteplantebranchens fælles mar-

kedsføringsselskab, der gennem mange år har udført lignende aktiviteter. Herigennem har selskabet op-

bygget en stor viden, etableret en succesrig kommunikationsplatform og gennemført mange kampag-

ner, der underbygger afsætningen af prydplanter. 

 

13. 3. Projektets indhold (samarbejde med andre parter/projektdeltagere beskrives, max. 2 sider). 

 

Nyhedsstande på messer i Tyskland, Holland og evt. Sverige skal være med til at skabe et samlet over-

blik over alle nyhederne. Nyhedsstande på internationale messer åbner op for muligheden for de mindre 

gartnerier, der ikke har økonomiske muligheder for at udstille på eksportmarkederne, for at fremvise 

deres plantenyheder. 

Ud over præsentation på Nyhedsstande skal nyhederne også præsenteres via inspirationsmaterialer (Ny-

hedsfoldere og på websider), således indkøberne kan blive præsenteret for nyhederne uden at have del-

taget på messerne – eller for at blive erindret om de nyheder, som de er blevet præsenteret for på mes-

serne. 

 

13. 4. Udbyttet af projektet (de forventede resultater samt målene for projektet skal beskrives, max. ½ 

side).  

 

Det forventes at en intensiv profilering af nyhederne vil øge efterspørgslen af potteplanter. Markedet er 

stærkt konkurrencepræget, og det er derfor vanskeligt at sætte præcise tal på effekten, men tidligere er-

faringer er dog klare. Nyhederne er ikke kun med til at skabe øget nysgerrighed og involvering, men 

kan også være med til at prisen løftes produktkategorien.  

Tilsvarende har erfaringer vist, at reduceres markedsføringsindsatsen på et område, registreres der hur-

tigt et fald i efterspørgslen. 

 

13. 5. Planer vedr. offentliggørelse (planer vedr. offentliggørelse af projektets resultater udover det 

lovmæssige på internettet anføres. Det skal desuden anføres, om der påtænkes eneretsbeskyttelse eller 

patentansøgning). 
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Offentliggørelsen vil primært ske gennem artikler i branchens fagblad Gartner Tidende, men ligeledes i 

selve projektet, hvor de væsentligste elementer vil være: 

- udstillinger – IPM Essen 2016 (D), Nordic Flower Expo 2016 og Trade Fair Aalsmeer 2016 

(NL)  

- mail/direct mails  

- internetportalen www.floradania.dk   

- pressemateriale 

Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet.  

 

13. 6. Uddybning af tidligere ansøgning (oplysning om projektnavn og indhold, ved positiv besvarelse 

af pkt.3a og 3b, og der skal gives en status på for igangværende projekt hos ansøger max. ½ side) 

Præsentationer af Nyheder indgik sidste år i projektet ”Integreret Markedsføring” søgt af Danske Pryd-

planter i Produktionsafgiftsfonden. Erfaringerne for deltagelse med messeaktiviteter viser god effekt, 

idet Nyhedsstandende er godt besøgt og efterspørges af såvel presse som de professionelle indkøbere. 

Ligeledes efterspørges ofte supplerende informationer om de udstillede plantenyheder, hvorfor det er 

nødvendigt med såvel billedmateriale, som inspirationsfoldere med anvendelse og pasningsforhold.   

Erfaringer viser imidlertid at producenter ofte er tilbageholdene med at investere de nødvendige midler 

i markedsføringen, idet omkostningerne til produktudvikling er bekostelige og derfor sjældent efterla-

der meget tilbage til markedsføringen. Her vil nærværende projekt kunne være med til at give branchen 

et løft. 

 

13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Nyhedsværdien i indeværende projekt er den større integration med alle leddene i værdikæden, d.v.s. 

kommunikationen fra producent og helt ud til forbrugeren. At sikre det rette informationsniveau gen-

nem opbygningen af en professionel dialog med presse, indkøbere og flere dele af detailleddet, burde 

være med til at skabe øget opmærksomhed omkring plantenyheder og fremme produktudviklingen på 

lang sigt. 

 

14. Bilagsliste (liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f. eks CV’er, vedtægter o.). 

 

 
Det samlede forventede tilskud fra Promilleafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne: 

 

Del Titel/overskrift Beløb kr. 

1. Nyhedsstande på Messer og udstillinger 

- IPM Essen 2016  

(standleje (40 kvadratmeter) + mat: kr. 120.000) 

- Nordic Flower Expo 2016 

(standleje (30 kvadratmeter + materialer: kr. 100.000) 

- Aalsmeer Trade Fair 2016  

(standleje (30 kvadratmeter) + materialer kr. 80.000) 

 

300.000 

2. Foldere 

- Foldere (foto, tekst, tryk samt oversættelse) 

150.000 

3.  Elektronisk kommunikation 

- Webside, mails, Twitter, Instagram m.m.  

50.000 

I alt Promovering plantenyheder 500.000 

 

 

 

 
 

 

http://www.floradania.dk/

