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Ansøgning om tilskud i 2015 
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 X 

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget  

1. Projektets titel 

Kort men samtidig dæk-

kende titel for projektet 

 

Integreret Markedsføring for potteplanter 

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. 

01.01.2015 31.12.2015 

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 2014 3.600.000 2014 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2016 3.800.000 

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 en-

heden herunder ansøgers/projektets ho-

vedaktørers kompetencer inden for det på-

gældende område kort beskrives. Vedlæg 

eventuelt CV, kopi af vedtægter o.l.  

 

 

 

 

Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgssel-

skaber, der producerer og afsætter prydplanter. 

 

Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem-

branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede 

rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder. 
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 

2015 

Timeantal 

2015 

Timesats 

2015 

t. kr. 

Ved flerårigt projekt 

Hele projektet i t. kr. 

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) 150 500,00 75  

Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori)     

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

Floradania Marketing 

5.000 

 
 

Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov) 

- Standleje 
2.400 

2.400 
 

Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges)   

Andre udgifter (max 5 % af total)   

Andele af regnskab og revision 30  

Total (totalen for 2015 skal stemme med total pkt.6). 7.505  

6. Finansiering i 2015 
Ansøgt 

Sæt X 

Bevilget 

Sæt X 
t. Kr. % 

Denne ansøgning X  4.200 56,0% 

Landdistriktsmidler     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere   2.600 34,6% 

Andre tilskud/bidrag   705 9,4% 

Egenfinansiering     

Total (totalen skal stemme med total 2015 pkt.5).   7.505 100,0% 

7. Ansøger 

Navn og adresse anføres 

Danske Prydplanter 

Hvidkærvej 29 

DK – 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail 

Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter 

T: +45 6317 3450, E:pll@danskeprydplanter.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, 5250 Odense SV 

 

 

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

og kontonummer) 

Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus 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. 

Registreret revsor Ulla Hogan,Kovsted & Skovgård, 

Statsautoriserede Revisorer, Vester Ringgade 61, 

8200 Århus N. 

12. Sted og dato  

   

13. Titel, navn og underskrift 

Odense, d. 30/09            2014. 

Adm. Dir. Peter Larsen-Ledet 
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13. Projektbeskrivelse Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen. 

13. 1. Projektets formål  
Nærværende projekt, Integreret Markedsføring for Potteplanter, har til formål at informere om udbud-

det af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Business-niveau via udvalgte 

platforme. 

Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i 

effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sorti-

mentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle 

indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde 

budskabet i de bedst egnede medier, (fx fagblade, internet og dagblade). 

Den øgede kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at 

søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. 

Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelses-

muligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan be-

vare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. 

Projektet ligger i en naturlig forlængelse af projektet fra sidste år, hvor man formåede at få kommuni-

keret det samme budskab gennem hele værdikæden. 

13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
Indkøbsstrukturen er som nævnt indledningsvist under stadig udvikling, hvilket har betydet, at efter-

spørgslen på planter i dag sker på væsentlig ændrede vilkår end for blot få år siden. Meget sker under 

langt mere automatiserede/digitalisrede forhold, ligesom meget sker af indkøbere med væsentlig andre 

forudsætninger end tidligere. Set i det lys er det vigtigt for branchen, at få synliggjort for de professio-

nelle indkøbere, at sortimentet er væsentlig bredere end hvad mange indkøbere er bekendt med, lige-

som at det er de professionelle indkøberes medansvar at få introduceret nyheder samt specialkulturer til 

forbrugerne.  

Idet en professionel indkøber i dag som oftest bestrider langt flere funktioner i dag end tidligere, er det 

nødvendigt, at være disse indkøbere behjælpelige med at få overblik over sortimentet på en hurtig og 

effektiv måde, samt at vise dem sortimentets bredde og dybde, samt produkternes mange anvendelses-

muligheder. Disse påvirkninger kan med fordel foregå på flere plaforme/medier på samme tid, således 

platformene kan understøtte hinanden. 

13. 3. Projektets indhold  
Projektet Integreret Markedsføring består af fire delprojekter, der er med til indbyrdes at underbygge 

hinanden: 

 

Delprojekt 1: Messepræsentation 

De professionelle indkøbere deltager på et foruddefineret antal messer og udstillinger, hvor det er es-

sentielt at få deres opmærksomhed. Profileringen på disse messer skal imidlertid udvides fra traditio-

nelle produktudstillinger, til konceptmesser og udstillinger med mindre specialudstillinger for at kunne 

tiltrække de professionelle indkøbere. 

Budget: etablerede messer (konceptopbygning og gennemførsel): 

- IPM Essen 2015 (Tyskland)                                                                    kr.    900.000 

- Floradania International Fair Aalsmeer (Holland)                                  kr.    500.000 

- Salon de Vegetal (Frankrig)                                                                    kr.    200.000 

- Scandic Flower Expo (Sverige)                                                               kr.    300.000 

- Handelspladserne (Danmark)                                                                  kr.      50.000 

 

Budget nye markeder (konceptopbygning og gennemførsel) 

- Flowers Expo Crocus (Rusland)                                                              kr.    200.000 

I alt                                                                                                                       kr. 2.150.000 

 

Delprojekt 2: Salgssupport 

Større sæsonaktuelle kulturer profileres med markedsføringsindsats i ind-og udland i form af salgs-

fremmende materiale og presseindsats. Outdoor og reklame-tv kan tilbydes ved medfinansiering fra 

producenter / salgskanal. Fokus på anvendelse, inspiration og pasning. Produkterne understøttes med 
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presseindsats ved større salgskampagner. 

Formidling af det udviklede markedsføringsmateriale og pressemeddelelser sker via www.florada-

nia.dk, der er en international kommunikationskanal for erhvervet. 

 

Buget delprojekt 3 

Udvikling af salgsfremmende materiale: kr. 350.000 

Koordinering af indsats vedr. kampagner med branchen: kr. 170.000 

Presseindsats ved salgskampagner:  kr. 300.000 

Mediekontakter / effektmåling / opdatering af adressedatabase: kr. 130.000  

I alt                                                                                                                kr. 950.000 

 

 

Delprojekt 3: Promovering af nyheder og miniplanter 

Hvert år præsenterer producenterne mange spændende plantenyheder, der sjældent når indkøbernes op-

mærksomhed, ligesom eksisterende og nye miniplanter ofte negligeres. For at sætte fokus på innovati-

onslysten blandt producenter er det vigtigt at nyhederne formidles særskilt til indkøbere/detailled-

det/forbrugerne. 

Med projektet tilstræbes, at den forbrugerrelevante planteviden omkring nyheder og miniplanter når 

helt ud til slutbrugeren ved hjælp af markedsføringsmateriale, herunder produkt- og miljøfoto, der 

fremhæver planten for detailhandlen i ind- og udland. Billedmateriale kan anvendes internt (pro-

duktark, Danpot og salgsmateriale) og eksternt (professionelle indkøbere). 

På udvalgte messer, herunder IPM, profileres nyhederne og miniplanterne. Informationer formidles 

desuden digitalt til indkøbere og presse. 

 

Budget delprojekt 3  

Indsamling, foto, præsentationsmateriale med plantenyheder 5x årligt:          kr. 250.000 

Udstilling med nyheder/miniplanter på IPM 2015:                                           kr. 210.000 

Udvikling af markedsføringsmateriale til detailhandel:                                    kr. 195.000 

Pressemateriale – digitalt og trykt:                                                                    kr.   95.000  

I alt                                                                                                                     kr. 750.000 

  

 

Delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata/småplanter 

Ved intensiveret markedsførings-/presseindsats tilstræbes at synliggøre produktion, salg og eksport af 

halvfabrikata, idet nogle kulturer aldrig kommer i tilstrækkelig produktion til at efterleve den professio-

nelle indkøbers behov. 

 

Budget delprojekt 4 

Indsamling, foto, og udarbejdelse præsentationsmateriale                               kr. 200.000  

 

Delprojekt 5: Indsamling af Forbruger- og Markedsdata 

Idet en stor del af produktionen i dag produceres ud fra øjebliksbilleder, er det ønskeligt at indhente til-

strækkelig data til at kunne forudsige markedsefterspørgslen mere præcist. 

 

Budget delprojekt 5 

Indsamling og formidling af Markedsdata                                                        kr. 150.000 

 

13. 4. Udbyttet af projektet  
Hver enkelt projekt har til formål at øge efterspørgslen af prydplanter, hvilket gerne skulle kunne for-

stærkes af en koordineret indsats mellem de fem delprojekter. Mange journalister ynder at skrive, at de 

digitale medier er fremtidens medier. Vores overbevisning er nok snarere, at en kombination i brugen 

af medier, sender budskabet breddest ud.  

 

Udbytte delprojekt 1: Messepræsentation. Ved at være synlig på nogle af de største europæiske marke-

der, her tænkes Tyskland og Sverige, med konceptlignende stande er det muligt at påvirke en væsentlig 

del af de professionelle indkøbere, der stadig tiltrækkes af denne relations opbyggende form for dialog.  

http://www.floradania.dk/
http://www.floradania.dk/
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Udbytte delprojekt 2: Salgssupport  

Markedsføringstiltagene skal skabe øget efterspørgsel på produkterne og dermed salg på et konkurren-

cepræget marked gennem profilering på flere platforme. Med gentagne påvirkninger forventes efter-

spørgslen af kunne styres mere, herunder alsidigheden, både i det brede sortiment, men også i variatio-

nerne i de enkelte kulturer. Udbyttet er således både inspiration og information. 

 

Udbytte delprojekt 3: Promovering af nyheder og minikulturer 

Promoveringen af plantenyheder, konceptnyheder og minikulturer skal udbrede kendskabet blandt ind-

købere/ detailleddet / forbrugere for disse for dermed at skabe øget efterspørgsel og interesse blandt 

indkøberne og dermed igangsætte dialog om den videre produktudvikling.  

 

Udbytte delprojekt 4: Markedsføring af halvfabrikata/småplanter 

Projektet vil være med til at sætte fokus på produktioner af kulturer, der ikke er færdigproduceret. Her-

med kan potentialet for nye produkter produceres og sælges i større skala.  

 

Udbytte delprojekt 5: indsamling af Forbruger- og Markedsdata 

Gennem en systematisk indsamling af informationer om forbrugere og markeder, er det muligt for pro-

ducenter at spotte tendenser hos forbrugerne og dermed tilpasse produktudvikling og produktpræsenta-

tionen sammen med indkøberne på oplyst grundlag.  

 

13. 5. Planer vedr. offentliggørelse  
Vedr. offentliggørelsen af de forskellige delprojekter vil dette ske gennem artikler i GartnerTidende, 

ligesom offentliggørelsen i nogle tilfælde vil være i selve projektet: 

- Messepræsentation på udstillinger – IPM Essen, Scandinavia Flowers Expo, Moscow Flowers, 

Floradania International Trade Fair m.fl. 

- mail/direct mails  

- 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 2014-projektet Integreret Markedsføring blev overordnet godt modtaget af de respektive 

målgrupper, der alle står over for udfordringer om øget effektivitet. En løbende tilpasning af indkøbs-

strukturen har derfor været nødvendig, for at bevare synligheden er det vigtigt der sker en videreudvik-

ling i forhold til 2014.  

Danske Prydplanter finder derfor, at aktiviteterne fortsat skal udvikles, for at sikre de rette platforme 

anvendes til de rette modtagere. 

 

13.7. Angivelse af evt. nyhedsværdi. 

Nyhedsværdien i indeværende projekt er den større integration med den professionelle indkøber. Inte-

grationen burde være mulig 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.). 

Der vil i 2015 blive ansøgt om tilskud fra Danmarks Eksportråd til flere af de udenlandske eksport-

fremmeaktiviteter. Et muligt tilsagn vil først foreligge ved årsskiftet 2014/2015. Såfremt der ikke mod-

tages tilskud fra Danmarks Eksportråd, vil det være nødvendigt at justere nogle af projektets aktiviteter. 

Skulle det blive tilfældet vil Danske Prydplanter vende tilbage til GAU omkring de konkrete justerin-

ger.     

 

Det skal endvidere bemærkes, at der er modtaget tilsagn om tilskud i promilleafgiftsfonden til omkost-

ninger til profilering af specialkulturer, herunder særudstillinger heraf på messer. Aktiviteterne i denne 

http://www.floradania.dk/
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ansøgnings delprojekt 1: Messer, temastande omfatter udelukkende de øvrige aktiviteter på messer 

(konceptopbygning m.m.).    

 

 

 

De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne: 

 

Del Titel/overskrift Beløb kr. 

1. Messer og Udstillinger 5.455.000 

2. Salgssupport 950.000 

3. Promovering af nyheder og minikulturer 750.000 

4. Halvfabrikata 200.000 

5. Forbruger- og Markedsdata 150.000 

I alt Integreret markedsføring   

7.505.000 

 

 

Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne: 

 

Del Titel/overskrift Beløb kr. 

1. Messer og udstillinger 2.150.000 

2. Salgssupport 950.000 

3. Promovering af nyheder og minikulturer 750.000 

4. Havfabriakata 200.000 

5. Forbruger- og Markedsdata 150.000 

I alt Integreret markedsføring i alt  

4.200.000 

 

 

 

 

 
 


