Bijschrift

Welkom
op de
catwalk
Van 8 tot en met 10 november
kwam de internationale
sierteeltwereld naar Nederland
om ‘een rondje beurzen’ te
doen: de IFTF in Vijfhuizen en
de Royal Holland Trade Fair
in Aalsmeer.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Er was veel te zien op de catwalk van
de sierteelt. Creatieve arrangementen,
verrassende productcombinaties, bloemen
met chocoladetoppings, jonge planten
in een kraamkamer, maatwerkconcepten, make-up om bloemen te kleuren,
stijlkamers… Kortom, er werd even flink
uitgepakt. De motivatie om aan de beurzen deel te nemen is toch vooral: klanten
ontmoeten en je product promoten. Bij
voorkeur op een onderscheidende manier.
Of dat gelukt is?
Lees verder en oordeel zelf.
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Trade Fair
Op de Royal FloraHolland Trade Fair pakten standhouders op een verrassende manier uit. De Dutch Flower Group (1) viel op met een kleurrijke, opvallend verlichte stand waarin de producten prachtig tot hun
recht kwamen. Al eens eerder rozen met chocoladetopping (2) gezien?
What’s next? Bollen in chocola in plaats van wax? Je kunt bloemen ook
kleuren met een poeder, als ware het make-up (3). Dat brengt de zwarte
tulp een stukje dichterbij… De dokter (4) waakt over zijn borelingen in
de kraamkamer. “We kunnen nu geen bloeiend product laten zien, dus
tonen we onze nieuwste borelingen met dit concept”, legt de ‘dokter’
uit. Een van de vele creatieve invalshoeken op een beurs vol inspiratie.
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IFTF
De IFTF blijkt een belangrijke plek voor ontmoeting (1). “De hele wereld
komt hier”, vertelt Edward Bot van Bot Bloembollen. “China is het gesprek
van de dag”, ervaart Frits Kneppers in de stand van Zaboplant. “Klanten hebben er vragen over.” Dat je veel moois kunt maken met lelies lieten de arrangeurs zien die waren verwikkeld in een wedstrijd. Nely de
Bruin (2) vertelt: “Er gebeurt iets in het arrangement, de bloem komt
open, er zit leven in.” Een paar stands verderop spreken we Dick Haakman van Haakman Flowerbulbs. Centraal in de stand staan meerlagenteelt en ledverlichting (3) in de tulpenbroei. “Het gaat echt die kant op.
Wij laten hier zien dat we gespecialiseerd zijn in tulp, een echt Hollands
product, en daarin excelleren.”
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