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Ansøgning om tilskud i 2018 
Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. 

Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. 

Angiv prioriteret hvilken fond der søges (A=1. prioritet B=2. prioritet) 

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget B 

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter A 

1. Projektets titel 
Kort men samtidig 
dækkende titel for projektet 
Max 50 tegn 

Integreret Markedsføring for potteplantebrancen 

2. Projektets formål                                                               
Anfør den relevante § jf. 
bekendtgørelsen. 

Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven yde tilskud 

til projekter, der falder ind under de til højre anførte 

hovedformål. Fondens midler skal anvendes i 

overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, hvilket 

tager udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 

2015 om støtte til fordel for 

primærlandbrugsproduktionen m.v. 

Der kan kun anføres én hjemmel. Under medfinansiering 

anføres hvilket program der er tale om. 

Forskning og 
forsøg  

 
Afsætningsfrem

me 
X 

Rådgivning 
 

Uddannelse 
 

Produktudvikling 
 

Medfinansiering 
EU programmer 

 
3. Projektoplysninger  
Ved ja og bevilling i 2017 skal punkt 13.6. 
udfyldes. 

Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. 

01.01.2018 31.12.2018 

Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År 

a) Er projektet ansøgt tidligere  NEJ    

b) Er ansøgt tidligere med et lignende 
indhold 

JA 2017 3.000.000 2017 

Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr.  

Forventes projektet genansøgt JA 2019 3.000.000 

4. Kort beskrivelse af ansøger 
Der skal anføres om der er tale om en forening, 
organisation, offentlig institution o.l. efterfulgt 
af en kort beskrivelse af enheden herunder 
ansøgers/projektets hovedaktørers kompetencer 
inden for det pågældende område 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. 
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5. Projektets budget 
Indsæt efter behov rækker i tabellen. 2018 

Timeantal 
2018 

Timesats 
2018 
t. kr. 

Ved flerårigt 
projekt 

Hele projektet i kr. 

1. Intern lønomkostning 100 650 65  

2. Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) 
- Floradania Marketing A/S 
- Anden ekstern assistance (Reklamebureau og Analysebureau) 

3.800 
(2.600) 
(1.200) 

 

3. Materialer & udstyr (anfør art, indsæt linjer efter behov) 
- Kampagnematerialer 
- Standmaterialer/standleje 

2.000 
(1.000) 
(1.000) 

 

4. Rejser & møder (anfør art, indsæt linjer efter behov)   

5. Andre udgifter (max 5 % af total)   

6. Andele af regnskab og revision 30  

Total (totalen for 2018 skal stemme med total pkt.6). 5.895  

6. Finansiering i 2018 
Ansøgt 
Sæt X 

Bevilget 
Sæt X 

t. Kr. % 

Denne ansøgning X  3.000 50,8 

Landdistriktsmidler (se note 6.1.)     

Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor)     

     

Bidrag samarbejdspartnere     

Andre tilskud/bidrag     

Egenfinansiering   2.895 49,1 

Total (totalen skal stemme med total 2018 pkt.5).   5.895 100,0 

7. Ansøger 
Navn og adresse anføres 

Flora Dania, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

8. Projektansvarlig 
Navn, telefonnummer og e-mail Peter Larsen-Ledet, 6317 3450, pll@floradania-org.dk 

9. Samarbejdspartnere 
Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre 
parter/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, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C  
Reg. Nr. 2211 Konto nr. 6880 969 151 

11. Revisor 
Revisors navn, firma, adresse, telefonnr. og e-mailadresse anføres. 
Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller registreret 
revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefonnr., e-mail 
anføres for den regnskabsansvarlige. 

Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionspartnerselskab 
CVR. nr. 38 75 16 46  
Vester Ringgade 61, 8200 Århus N 

12. Sted og dato 
    

13. Titel, navn og underskrift 

Odense d. 02/10            2017.  
Adm. 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  
Projektet Integreret Markedsføring for potteplantebranchen har til formål at støtte afsætningen af 
potteplanter gennem profilering på primært messer, hvor planterne iscenesættes over for de 
professionelle indkøbere med en optimeret markedsføringsstrategi og gennem en forbrugerrettet 
kampagne. 
Sæsonkulturer og helårskulturer skal præsenteres sammen med nyheder og koncepter, således den 
professionelle indkøber konstant inspireres og aktiveres.  
Til at understøtte messepræsentationerne vil der desuden blive udarbejdet analyser inden for 
indkøbsadfærd, således de professionelle indkøbere, kan få øget kendskab til 
forbrugerpræferencer. 
Endelig har projektet også til formål at påvirke forbrugerne med inddragelsen af en kampagne, 
der skal afspejle den efterspørgsel der er blandt forbrugerne omkring bæredygtighed, indeklima 
og miljø. 
13. 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet  
Potteplantebranchen nyder en fornuftig efterspørgsel fra detailbutikkerne, idet potteplanter indgår 
som en naturlig del af indkøbet når forbrugerne foretager deres indkøb, hvilket primært sker 
gennem dagligvarebutikkerne. Konkurrencen blandt de forskellige produktkategorier i 
dagligvarekæderne er imidlertid intens, idet potteplanter konkurrerer med både forskellige typer 
brugskunst, mens også nydelsesprodukter som chokolade og vin, der ligeledes indgår i 
butikkernes sortiment.  
Ofte får potteplanter ikke den påskønnelse som det er dagligvarekædernes intention, når 
potteplanter præsenteres i indgangspartiet i butikken, som en slags ”friskhedsindikator” modsat 
mange andre hyldevarer, der præsenteres i butikken. Oftest udstilles planterne imidlertid uden 
den store kreativitet, og når så planterne til tider tilmed ser lidt trætte ud, som følge af mangelfuld 
pasning, skaber dette nærmest den modsatte effekt. Iscenesættelse er således vigtig af flere 
grunde, idet analyser har vist, at 64% af alle planteindkøb er impulskøb (GfK data), d.v.s. det står 
ikke på forbrugerens indkøbsseddel, når de går ind i butikkerne. For branchen er det derfor 
vigtigt, at potteplanter (nyheder, koncepter, anvendelse) allerede over for den professionelle 
indkøber får den rette iscenesættelse, således at produktkategorien ikke kun bruges som 
friskhedsindikator, men også som produkter med stor prydværdi og funktionalitet. Og denne 
viden skal kommunikeres ud, så der er en fælles forståelse hos indkøbere til både faghandlen og 
til dagligvarekæderne. 
For at skabe kendskab til, hvilke markedsføringsparametre der skal anvendes, er det derfor vigtigt 
at indhente den fornødne markedsindsigt for at tilbyde det rette produkt og skabe det rette marke-
tingsmix. Og netop marketingsmix ændres konstant, idet forbrugerne i højere og højere grad 
efterspørger produkter, der iscenesætter dem selv og som aktiverer dem. En engagering gennem 
en forbrugerrettet kampagne er derfor også nødvendig for at skabe en forbrugerbevægelse, der er 
synlige for de professionelle indkøbere. Her kunne med fordel gøres brug af den megatrend, der 
lige nu er ved at starte med brug af planter som en integreret del af boligen (grønne vægge) og i 
byggeriet generelt (grønne tage).  
13. 3. Projektets indhold  
Projektets overordnede målgruppe er de professionelle indkøbere, der er afgørende for, at 
produkterne overhovedet kommer ud til slutbrugerne. De professionelle indkøbere har ofte 
tendens til udelukkende at betragte potteplanter som en produktkategori med prydværdi, i stedet 
for at tilskrive produkterne nogle af de mange andre funktionalitetter de har ud over prydværdien. 
Iscenesættelsen og fortællingen skal imidlertid ske både i Business-to-Business sammenhænge, 
men også over for forbrugerne, hvorfor dette projekt er opdelt i 4 delprojekter: 
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Delprojekt 1: Messer og udstillinger 
Der skal etableres udstillinger på de to største internationale fagmesser i Europa, nemlig 

- IPM Essen 2018, i Essen (Tyskland) 
- FloraHolland Trade Fair, i Aalsmeer (Holland) 

Som supplement til disse messer etableres udstillinger på alternative messer: 
- Flora Decora under Christmas World, i Frankfurt (Tyskland) 

Nationalt er det oplagt at gennemføre udstillinger i.f.m. forbrugerevents  
- Skandinavisk messe ifm. madfestivaler 
- Handelsplads marts, i Odense 
- Handelsplads ifm Odense Blomsterfestival   

 
Delprojekt 2: Temakampagne ”Bevar dig vel” 
Kampagne med forbrugerrettet fokus, hvor planters funktion som fx luftrensere præsenteres over 
for forbrugerne i form af videoer på Facebook, events til festivaler og med events på 
professionelle messer. I forbindelse med kampagne oprettes desuden traditionelt 
informationsmateriale med henvisning til Facebooksiden til anvendelse for både Business-to-
Business samt til Business-to-consumer.  
 
Delprojekt 3: Markedsinformation 
For løbende at kunne følge og forstå forbrugeradfærden samt indkøbsmønstrene skal der 
indhentes markedsanalyser. Det er dog ikke gjort med indhentninger af analyserne, der også skal 
bearbejdes og konverteres til kommercielt brug med mersalg for øje. 
 
Delprojekt 4: Produktudvikling 
Mens Forbrugeradfærden kan måles via markedsinformationer er etableringen af et 
forbrugerpanel, der evaluere på produktnyheder en unik mulighed for at få tilbagemeldinger om 
plantenyheder inden de overhovedet kommer på markedet. Med Facebook-panelet Floras Box 
indhentes værdifuld information fra forbrugere, der kan konverteres til salgsargumenter over for 
den professionelle indkøber.  
 
13. 4. Samarbejdspartnere 
I forbindelse med afsætningsfremme har man tidligere indgået et samarbejde med Floradania 
Marketing A/S, der både har kendskab til messeetablering og forbrugerkampagner. Særligt 
messeetableringen er vigtig, idet planlægningshorisonten ofte er lang og selve præsentationen af 
planterne kompliceret. Både lys, temperaturer og opbevaring skal være optimal, hvilket 
udstillingsafdelingen i Floradania Marketing er yderst kompetente til at varetage. 
Ifm. øvrige markedsføringsopgaver indhenter Floradania Marketing desuden ekspertise fra 
eksperter inden for områder som sociale medier, trend og web, således det plantefaglige og de 
kommercielle input kombineres optimalt.  
 
13. 5. Udbyttet af projektet  
Idet projektet strækker sig over flere platforme og flere aktiviteter opnås et bredt output. 
 
Output Delprojekt 1: Messer og udstillinger  

- Skabe øget opmærksomhed omkring anvendelsen og iscenesættelsen af potteplanter 
Skabe øget dialog med de professionelle indkøbere 

- Skabe inspiration for faghandlen gennem koncepter og temaer 
- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 
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Udbytte Delprojekt 2: Temakampagne ”Bevar dig vel” 
- Sætte planterne i et højaktuelt koncept og dermed skabe øget interesse om hele 

produktkategorien 
- Synliggøre sortimentets bredde og dybde over for indkøberne på alternativ måde 
- Synliggøre potteplanternes mange anvendelsesmuligheder og ikke kun prydværdien  
- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 

 
Udbytte Delprojekt 3: Markedsinformation 

- Udarbejdelsen af 4-5 rapporter, der afdækker produktionen og afsætningen i Europa.  
- Analyserne på produktionen skal sikre et bedre billede af kulturer, hvor udbud og 

efterspørgsel oplever et mis-match.  
- Analyserne af forbrugeradfærd, således at man kan målrette sin afsætning og 

markedsføring via de rette distributionskanaler. 
- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående  

 
Udbytte Delprojekt 4: Produktudvikling 

- Fastholde og styrke fokus på udvikling af produktion af nye kulturer 
- Øge afsætningen af og skærpe interesse for nye kulturer 
- Etablering af fora for producenter, salgsselskaber og kunder  
- Øge afsætningen af potteplanter igennem ovenstående 

 
13. 6. Projektets forventede effekter på kort og mellemlangt sigt  
Projektets business-to-business delprojekter forventes at være med til at skabe et øget fokus på en 
produktkategori, der i mange år har lidt under en hård priskonkurrence grundet overproduktion i 
Europa. Skal man positionere planter som et interiør-produkt kan man med fordel iscenesætte 
planterne med nogle af de øvrige funktionalitetter, som planter har. Med den rette iscenesættelse 
vil man kunne skabe en øget efterspørgsel baseret på ikke kun prydværdi, men også 
funktionalitet. 
Tilsvarende vil man over for forbrugerne, dvs. på Business-to-consumer-delen kunne udnytte den 
bølge som bl.a. ses i indretningen med grønne vægge og grønne tage til også at illustrere over for 
forbrugerne, at der også kan etableres forbedret indeklima både på kontoret og i boligen med øget 
indretning med planter. Dette skulle gerne medføre en bedre forståelse blandt forbrugeren, 
ligesom det gerne skulle medføre en øget efterspørgsel på planterne. 
13. 7. Projektets forventede effekter på lang sigt  
Ønsket med projektet er at flytte planter som produktkategori højere op i forbrugerens 
bevidsthed. Man ser allerede i dag, at planter afsættes mange andre steder end i faghandlen og i 
dagligvarebutikkerne, hvilket med fordel kan udnyttes ved at skabe nogle gode fortællinger med 
planten, der er baseret på både prydværdi og nytteværdi. Projektets forventede effekt er således at 
planter udbredes til at være et produkt, der både erhverves af emotionelle årsager (prydværdi), 
men også af praktiske årsager (sundere indeklima), hvilket gerne skulle resultere et i mersalg af 
planter.  
 
13. 8. 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: 

- Koncepter og særudstillinger på messer – IPM Essen, FloraHolland Trade Fair, 
Handelspladsen m.fl. 

- Pressemeddelelser  
- Internetportalen www.floradania.dk   

Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet. 
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13. 9. Uddybning af tidligere ansøgning  
Projektet Integreret Markedsføring af potteplanter fra 2017 forløber planmæssigt, og de 
foreløbige evalueringer viser en god modtagelse blandt producenter, grossister og indkøbere, 
hvorfor projektet i flere aspekter ønskes videreført. Nærværende ansøgning bygger derfor videre 
på de bedste erfaringer fra projektet i 2017, hvor væsentligst tilpasninger er gennemførslen af en 
forbrugerrettet kampagne, som var efterspurgt sidste år. 
13.10 Angivelse af evt. nyhedsværdi. 
Med Natur, Planter og Sundhed udpeget som en megatrend af fremtidsforskere, bl.a. 
Fremtidsforskerne, PEG-gruppen m.fl. på deres konferencer i foråret er det oplagt for branchen, 
at underbygge denne trend ved at promovere planternes mange fordele. 

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

 
De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne: 
 
Delprojekt Titel/overskrift Beløb kr. 
1. Messer (inkl. Medfinansiering) 

- IPM Essen 2017, Tyskland  
- FloraHolland Trade Fair 2017, Holland 
- Handelspladser, Danmark  
- Udstilling Skandinavien, Skandinavien 

4.844.000 

2. Temabaseret Kampagne “Bevar dig vel” 
- Udarbejdelse af kampagnestruktur 
- Udarbejdelse af tilhørende materialer 

B2B 
- Udarbejdelse af tilhørende materialer 

B2C  
 

750.000 

3. Markedsinformation 
- Indkøb analyser 
- Bearbejdning af analyser 

Formidling af analyser  

150.000 

4. Produktudvikling 
- Etablering af forum 
- Workshops  

150.000 

I alt Integreret markedsanalyse og markedsføring 5.895.000 
 

 
 
Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne: 
 
Delprojekt Titel/overskrift Beløb kr. 
1. Messer  

- IPM Essen 2017, Tyskland (kr. 900.000) 
- FloraHolland Trade Fair 2017, Holland 

(kr. 300.000) 
- Flora Decora, Tyskland (kr. 200.000) 
- Handelspladser, Danmark og 

Skandinavien (kr. 550.000)  
 

1.950.000 
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2. Temabaseret Kampagne “Bevar dig vel” 
- Udarbejdelse af kampagnestruktur (kr. 

250.000) 
- Udarbejdelse af tilhørende materialer B2B 

(kr. 250.000) 
- Udarbejdelse af tilhørende materialer B2C 

(kr. 250.000)  
 

750.000 

3. Markedsanalyse 
- Indkøb analyser (kr. 100.000) 
- Bearbejdning af analyser og formidling af 

analyser (kr. 50.000) 

150.000 

4. Produktudvikling 
- Udsendelse af plantenyheder (kr. 75.000) 
- Udvikling af forum (kr. 50.000) 
- Workshops (kr. 25.000) 

150.000 

Total Integreret markedsanalyse og markedsføring 
 

3.000.000 
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Bemærkning til projektets budget 

 
5.1. Intern løn omhandler omkostninger til medarbejdere, som er ansat af ansøger. 
Der skal føres timeregnskab for de involverede medarbejdere. 
 
Udregning af timeløn                     Direkte løn+pension+sociale omkostninger 
                                                                                    1.648 timer 
 
 

 
Intern løn: 
 
Dobbeltklik på skemaet og indtast data. Afslut ved ESC. og overfør data til pkt. 5 
 

Budget 2018

Intern Løn Antal Timesats Overhead
 hele excl. Angiv Kr. Kr. Timesats Intern løn 
timer overhead % pr. time i alt inkl. i alt

hele kr. 1 decimal overhead 1.000 kr.

1 Projektleder 100 470 38,5 180 18.000 650 65.000

2 Ejer 0 0 0 0

3 Konsulent 0 0 0 0

4 Medarbejder 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

9 0 0 0 0

Total til pkt. 5.1. 100 18.000 650 65.000

 
 

 
Overhead består af følgende poster: 

- Husleje, varme, el og renovation 
- Administrationsomkostninger, herunder bogholderi, regnskab, edb, forsikringer mm. 
- Transport, biludgifter mm 
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Hvis der i den interne løn indregnes overheads skal de indregnede omkostningsarter falde ind 
under de områder, som fonden må dække. Der skal laves en specifikation af arten af 
omkostninger, som typisk vil kunne omfatte administrative udgifter såsom lokaleudgifter, 
transport, rejser, kontorhold, og kommunikation mv. Afholdte udgifter til kørsel, rejser, 
overnatninger og fortæring kan medtages i beregningen i henhold til statens takster og rejseregler. 
Generelle afskrivninger, finansieringsomkostninger og avancer må ikke medtages i opgørelsen. 
Regnskab og revision indgår ikke ved beregning af overhead men anføres separat i pkt. 5.6.  
 
 
 
5.2. Ekstern bistand: 
 
Ekstern bistand anføres med én linje for leverandør med anførsel af navn og art. 
Hvis ansøger har sammenfaldende interesser med en leverandør gælder armslængde princippet. 
Dette betyder, at det er en ren kostpris uden overhead, som skal anvendes ved faktureringen. 
Sammenfaldende interesser foreligger når der er tale om indbyrdes ejerforhold, familiemæssige 
relationer, bestemmende indflydelse eller en fælles tilknytning til samme større organisatoriske 
enhed. 
 
Ekstern bistand fra Floradania Marketing: 
Beregning af timeløn i Flora Dania Marketing A/S: 
Gennemsnitlig timeløn    369 
Beregnet overhead           288 
I alt                                   657 
Heraf anvendt                  600 
 
Overhead består af følgende poster: 
Husleje, varme, el og renovation 
Administrationsomkostninger, herunder bogholderi, regnskab, edb, forsikringer mm. 
Transport, biludgifter mm 
 
Denne beregning vises, idet Flora Dania ejer Flora Dania Marketing A/S, og er 
dermed omfattet af armslængdeprincippet. 
 
 
 
 
5.3. Materialer omfatter hjælpeudstyr, som ikke kan anvendes efter projektets afslutning. Det 
kan f.eks. være såsæd, gødning, afdækningsmaterialer, limplader, og andet småudstyr som efter 
ansøgers normale praksis straks afskrives. 
Der oprettes en linje for hver art med rimelig hensyntagen til der relative værdi. 
 
 
 
5.4. Udstyr omfatter anvendelse af eksisterende udstyr eller nyt udstyr, som er nødvendigt for 
gennemførelsen af projektet. Udstyret afskrives efter ansøgers normale praksis med den andel 
som udstyret er anvendt i projektet. 
På linjeniveau redegøres for udstyrets karakter og primo- eller anskaffelsesværdi. 
 
 
 



10 
 

5.5. Andre udgifter er en opsamlingsmulighed for uforudsete udgifter i budgetteringsfasen. Ved 
regnskabsaflæggelsen er det udelukkende dokumenterbare udgifter i henhold til faktura der kan 
medtages. 
 
 
5.6. Regnskab og revision kan medtages efter regning, hvis en sådan udelukkende vedrører 
projektet. Hvis der er tale om en fordeling eller beregning angives beregnings- eller 
fordelingsnøglen. 
 
 

 
 


