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13. Projektbeskrivelse
Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen.

13. 1. Projektets formål.
Projektet ”Integreret markedsføring og information inden for prydplanter” har til formål er at informere
om prydplanter på såvel Business to Business-niveau som på Business to Consumer-niveau, for at infor-
mere såvel indkøbere som forbrugere om øgede anvendelsesmuligheder af potteplanter. De øgede an-
vendelsesmuligheder forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om planter og dermed
til øget afsætning af potteplanter på europæisk niveau.

Projektet ligger i forlængelse af sidste års projekt, hvor de forskellige delprojekter underbyggede hinan-
den i at få profileret prydplanter som funktionelle planter, som supplement til den almindelig kendte
prydværdi. Projektet er justeret til efter evalueringer på de foreløbige resultater af projektet i 2012.

Projektet i 2013 forventes gennemført via en række delformål som at:
- Profilere planter og deres funktioner over for indkøbere af prydplanter på messer
- Inspirere til anvendelse og brug af prydplanter via pressematerialer til fag- og livsstilspressen
- Markedsføre planter med udgangspunkt i livsstil og trends
- Rådgive den danske plantebranche om kravene til planter og koncepter, der rammer den moderne

forbrugers livsstil
- Målrette informationerne til de moderne forbrugere af potteplanter gennem relevante medier

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet.
Pryd- eller potteplantemarkedet i EU er under stadigt pres, hvor forhold i såvel den offentlige som den
private økonomi er med til at skabe usikkerhed om fremtidens indkøbsmønstre. Trods mange eksperters
udsagn om, at potteplanter er en billig luksus, som altid er i forbrugernes tanker, har virkeligheden vist
sig mere kompliceret. Potteplanters prydværdi bliver derfor nødt til at blive underbygget med yderligere
værdier for at opnå den nødvendige opmærksomhed fra forbrugerne, der dagligt bombarderes med et utal
af informationer og tilbud.
Selv med gode kvalitetsprodukter og nyheder, er det forsat nødvendigt med en intensiveret og troværdig
markedsføring. Og markedsføringen bliver kun troværdig, såfremt gartnerierne og afsætningen har in-
formation og viden til rådighed omkring forbrugerens præferencer.
For at oplyse forbrugerne om potteplanternes mange funktioner og anvendelsesmuligheder, er det derfor
nødvendigt med professionelt, veldokumenteret og gennemarbejdet materiale, der tilgår både forbruge-
ren, eksportører, indkøbere og detailleddet med de samme budskaber.
Med dette projekt ønsker Danske Prydplanter at understøtte og styrke markedsføringsarbejdet via ensret-
tede budskaber om potteplanternes mange anvendelsesmuligheder i den moderne forbrugers liv.
13. 3. Projektets indhold.
Delkomponent 1. Messer temastande 2013
Set i et Europæisk perspektiv, er IPM-messen i Tyskland ikke til at komme uden om. På denne messe
mødes indkøbere og fagpressen fra hele verden, og det er om nogen steder her, branchen har muligheden
for at udvide indkøbernes og pressens horisonter inden for anvendelse af planter.
Til at vise bredden i sortimentet vil projektet indeholde en fælles koordineret sortimentstand og som sup-
plement til sortimentsstanden, vil der blive opbygget temabaserede stande, hvor der informeres om plan-
ternes anvendelsesmuligheder. Temaerne skal supplere de traditionelle præsentationer, og skal have fo-
kus på forbrugerrelaterede emner, hvor planterne er tænkt ind som funktionelle produkter.
Setuppet på IPM vil ligeledes skulle anvendes på Elmia Garden, der er den centrale udstilling for de nor-
diske lande, og hvor man har mulighed for at præsentere samme temaer inspireret på mere skandinavisk
vis. Tilsvarende gælder for Sydeuropa, at de sydeuropæiske indkøbere med fordel introduceres for bud-
skabet på Miflor i Padova (Italien) og Salon de Vegetal i Angers (Frankrig). Og Østeuropa på messer i
Polen og Rusland. Desuden vil Temastandene blive præsenteret på husmesser, d.v.s. grossistmarkeder,
hvor muligt.
Planteskoleprodukter fortsætter integrationen i messeaktiviteterne i 2013, hvor aktuelt for begge parter.

Delkomponent 2. Presserelaterede indsatser 2013
Pressen er en vigtig medspiller i salget af branchens budskaber, hvorfor det er vigtigt at opbygge et gen-
sidigt afhængighedsforhold. Pressen vil derfor i dette projekt blive tilbudt 4 services:
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Til fag- og dagspressen er det elektroniske nyhedsbrev floradania.dk et optimalt medie til at formidle
planteviden, brancheviden og anvendelsesmuligheder af planter. Materialet kan målrettes forskellige
segmenter, og ved at anvende samme ”historie” tilpasset de forskellige segmenter, rammer man både
fag- og dagspressen med enslydende budskaber. Den røde tråd i budskabet, der i sidste ende havner hos
forbrugerne, når også at blive præsenteret for indkøberne, der også modtager nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet skal udsendes med så høj en frekvens, at modtagerne anser informationerne som eneste
nødvendige informationskilde. Målet er derfor ca. 20-25 udsendelser, indeholdende korte appetitvækkere
med inspirerende fotos. Nyhedsbrevet udsendes i fire sprogversioner.
Nyhedsbrevene vil indeholde 4-5 emner inspireret af livsstilsmagasinerne:

 Hovedartikel med sæson aktuelle planter
 Artikel med tips og idéer
 Artikel om plantenyheder og koncepter
 Artikel med tiltag i branchen, herunder forudgående research, udformning og bearbejning
 Artikel med månedens plante

Som supplement til nyhedsbrevet floradania.dk udsendes www.floradania.dk - VIP. VIP-versionen er
specielt tilpasset magasinpressen, der har længere produktionstid end fx dags- og fagpressen. Frekvensen
er lavere, ca. 6 udsendelser, og budskabet en komprimeret udgave af floradania.dk.

Erfaringerne viser, at ovenstående nyhedsbreve nødvendigvis må suppleres med en anden service, nem-
lig individuel pressesupport og -servicering. Mens flere og flere medier lader sig ”håndfodre” med in-
formationer om planter, er der fortsat medier med journalistisk dybde, der kræver individuel support til at
udarbejde eksklusive historier. Et delprojekt, der igen sikrer, at samme budskab sendes ud, om end i en
anden indpakning. Erfaringen viser, at der årligt er mellem 80 og 100 af sådanne henvendelser, danske
som udenlandske, der skal supporteres med mandetimer og materiel.
Sidste service er en omfattende presseportal indeholdende supplerende billeder til at underbygge de bud-
skaber, der sendes ud i nyhedsbrevene. En service der anvendes at medier, hvor billedsiden bliver mere
og mere omfattende. Presseportalen skal være tilgængelig på 4 sprog (dansk, engelsk, svensk og tysk).

Delkomponent 3. Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil 2013
Branchens aktører har behov for at vide, hvilke strømninger, der rører sig hos forbrugerne. Disse strøm-
ninger har dette delprojekt om forbrugertendenser og livsstil mulighed for at indsamle og ikke mindst
formidle til brug for den danske plantebranche til udvikling af nye planter og plantekoncepter. Efterføl-
gende skal potteplanterne pakkes ind i disse tendenser og serveres for livsstils- og dagspressen.

Følgende konkrete aktiviteter planlægges afholdt i forbindelse med delprojektet:
- Udarbejdelse og præsentation af plantetemaer i tidens trend. I samarbejde med pej-gruppen ud-

vikles fremtidige plantetrends, herunder materiale til branchen med nøgleord/emner, der er vigti-
ge for den moderne forbruger og dermed livsstilspressen.

- Event for producenter, kunder og presse på Handelspladserne og messer. På udvalgte messer
præsenteres udstilling med temaer/emner, der tager udgangspunkt i den moderne forbrugers livs-
form til gavn for såvel producenter, indkøbere og presse.

- Event for boligstylister i Danmark, hvor de inspireres til at anvende en større del af det brede sor-
timent af planter i boligreportager i blade, magasiner og tv-udsendelser.

- Rådgivning for planteskribenter. Denne gruppe har brug for større inspiration og understøttelse af
plantemæssig viden min 3. måneder før udsendelse af pressestof. Idéer og temaer en vigtig hjælp
tidligt i processen, herunder praktiske ting som levering af planteprøver til boligreportager og
hjælp til udvælgelse af billedmateriale.

Delkomponent 4. Oplysningskampagne 2013
Hvor de tre foregående delprojekter har til formål at påvirke de professionelle led, d.v.s. producenterne,
de professionelle indkøbere, samt pressen, har dette delprojekt til formål at interagere med slutbrugeren.
Pressen render ofte hovedet mod muren, når de skal henvise til købssted eller steder, hvor man kan søge
yderligere information (læserservice). Her er det elektroniske medie en oplagt mulighed for at nå ud til
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forbrugerne gennem Viral Markedsføring på Sociale medier (Facebook) og App’s. Disse kampagner skal
imidlertid understøttes af anden markedsføring som Outdoor Reklamer og/eller Guerilla Marketing.
Kampagnen bør ligeledes understøttes med konceptpakker, som kan tilbydes detailleddet for at sikre den
røde tråd i budskabet føres hele vejen gennem værdikæden. Kampagnen vil i første omgang have fokus
på de skandinaviske markeder af økonomiske hensyn.
13. 4. Udbyttet af projektet.
Delkomponent 1. Messer temastande
Delprojekt Messer vil bevare synligheden på de førende regionale blomsterudstillinger i Europa, ligesom
de nye tiltag vil være med til at trække yderligere besøgende til. En velkoordineret udstillingsaktivitet er
en stor fordel for alle deltagerne, hvor man kan vise udbud, plantenyheder og nye tiltag. Samarbejdet i
værdikæden vil give en væsentlig større gennemslagskraft og synlighed, og dermed skabe de bedste for-
udsætninger for afsætningsarbejdet.
Delkomponent 2. Presserelaterede indsatser
Det forventes, at delprojektet Presserelaterede indsatser vil være med til at udvikle den konstruktive dia-
log, der er nødvendig for at sikre den rette nyhedsformidling gennem pressen. De elektroniske nyheds-
breve er fundamentet for, at producenterne melder mere ind om nyheder, koncepter og andre aktuelle
tiltag. Og Nyhedsbrevet er således brohovedet, der kan bruges på brancheniveau som informations- og
salgsfremmende værktøj på samme tid og dermed bidrage til at øge afsætningen af potteplanter.
Delkomponent 3. Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil
Ved hele tiden at være ajour med de aktuelle planter- og plantekoncepter tilpasset forbrugertendenser i
boligindretning har producenterne muligheden for at medvirke til tilblivelsen af nye tendenser. Både
plantens visuelle indtryk, men også kendskabet planternes mange funktionalitetter har medført øget fo-
kus på planter blandt trendsættere. Et øget fokus, der alt andet lige vil føre til øget efterspørgsel af pryd-
planter.
Delkomponent 4. Oplysningskampagne
En oplysningskampagne med udgangspunkt i forbrugerne skal sikre, at budskabet der sælges til pressen
også genkendes af forbrugerne. Oplever forbrugerne således det samme budskab fra flere vinkler, er mu-
ligheden for, at forbrugerne tager ideen til sig væsentlig større.
13. 5. Planer vedr. offentliggørelse.
Offentliggørelsen af de forskellige projekter vil primært ske gennem artikler i Gartnertidende. Og sekun-
dært vil offentliggørelsen være i selve projektet, hvor de væsentligste elementer vil være:

- udstillinger - IPM, Elmia Garden, Flormart/Miflor og Salon de Vegetal
- mail/elektroniske udsendelser
- internetportalen www.floradania.dk
- presse- og salgssupport materiale

Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet.
13. 6. Uddybning af tidligere ansøgning.
Elementerne i 2012-projektet blev projektet overordnet godt modtaget af de forskellige målgrupper, der
alle står over for udfordringer om øget effektivitet. En løbende tilpasning med ”one-stop-shopping”-
løsninger, d.v.s. alle service tilgængelig fra samme udbyder, har derfor været nødvendig for at bevare
synligheden.
Danske prydplanter finder derfor, at aktiviteterne fortsat skal udvikles, for at sikre de rette medier anven-
des til de rette modtagere.
Erfaringerne for deltagelse i messeaktiviteter bør overvåges, idet omkostningerne til messedeltagelse er
væsentlige. Ind til bedre alternativ er identificeret, er tilstedeværelser på messerne nødvendig.
13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi.
Nyhedsværdien i indeværende projekt er primært forsøget i at styre budskabet i hele værdikæden, d.v.s.
fra producent til forbruger, hvilket nu er (delvist) muligt gennem opbygningen af et solidt fundament hos
presse, indkøbere og dele af detailleddet.

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

Særlig bemærkning til budgettet:
Der forventes søgt et EU støttet markedsføringsprojekt over 2-3 år primo 2013. Erfaringer fra sidste år
har imidlertid vist at dette er yderst vanskeligt med mindre koordineret med andre lande, hvorefter pro-
jekterne ofte konflikter med grænserne for puljernes størrelser. Aktiviteterne i dette projekt forventes i

http://www.floradania.dk/


4

tilfælde af tilskud at blive integreret videst muligt i hele projektet.
Modtages der, mod forventning ikke tilskud fra EU, helt eller delvist, vil det være nødvendigt at justere i
projektets aktiviteter og eller finansiering. I givet fald informerer Danske Prydplanter GAU omkring de
konkrete justeringer og aflede konsekvenser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er søgt om tilskud i promilleafgiftsfonden til grundlæggende om-
kostninger ved deltagelse i messer. Aktiviteterne i denne ansøgnings delprojekt 1: Messer, temastande
omfatter udelukkende de indholdsmæssige aktiviteter, og ikke de grundlæggende omkostninger.

De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne:
Del Titel/overskrift Beløb kr.
1. Messer, temastande 3.420.000
2. Presserelaterede indsatser 2.600.000
3. Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil 900.000
4. Oplysningskampagne 500.000
I alt Integreret markedsføring og information inden for

prydplanter 7.580.000
Bidrag fra samarbejdspartnere går til messer. Herudover søges tilskud fra Eksportrådet.
Såfremt EU ansøgning går igennem medfinansierer disse midler Presserelaterede indsatser.

Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne:

Del Titel/overskrift Beløb kr.
1. Messer, temastande 1.000.000
2. Presserelaterede indsatser 1.600.000
3. Rådgivningstjeneste i forbrugertendenser og livsstil 900.000

Oplysningskampagne 500.000
I alt Integreret markedsføring og information inden for

prydplanter 4.000.000

Se i øvrigt:
Danske Prydplanter: www.danskeprydplanter.dk og Flora Dania Marketing A/S: www.floradania.dk

http://www.danskeprydplanter.dk/
http://www.floradania.dk/

