MAGAZYN DLA WYMAGAJĄCYCH

nr 3/2017 Czerwiec

SPOGLĄDAJ
W PRZYSZŁOŚĆ!

Bądź świadomym menadżerem swojego sukcesu

Produkty ekologiczne
od COMPO BIO.

www.compo.pl

Y
T
N
E
L
A
T
E
N
L
A
R
U
NAT
!
N
I
L
Ś
O
R
I
J
C
A
N
G
E
L
E
DO PI

WSTĘP

Specjalne wydanie
Poznańskiego Magazynu Targowego
ISSN 1230-8994
Redaktor Naczelna:

ILONA ROSIAK-ŁUKASZEWICZ
ilona.rosiak@mtp.pl
Redakcja:

PAWEŁ TKACZYK

Autor bestsellerowych książek „Zakamarki marki”
oraz „Grywalizacja”, mówca publiczny oraz doradca
budowania marki.

KINGA DOBROWOLSKA-BACZKUN

Specjalistka ds. marketingu Międzynarodowych Targów
Poznańskich, doświadczona autorka badań, głównie
z zakresu satysfakcji klientów

ROBERT RADKIEWICZ

Współtwórca wielu sukcesów na gruncie zarządzania
centrami ogrodniczymi, doradca biznesowy, miłośnik
ogrodów i pięknych roślin

PAULINA WASILUK

Specjalistka ds. marketingu, członkini zespołu Targów
Gardenia odpowiedzialna za promocję
i relacje z mediami

BEATA MARCIŃCZYK

Dziennikarka branżowa, współautorka czasopisma
„Moja Harmonia Życia”, prywatnie miłośniczka dobrej
kuchni i zdrowego stylu życia, również w ogrodzie

MARTA TYSOWECKA

Właścicielka Agencji Interaktywnej Green Web,
właścicielka agregatora blogów
www.blogi-ogrodnicze.pl

PAWEŁ SZYMANIUK

Pasjonat ogrodnictwa. Dziennikarz Telewizji Rolniczej TVR.
Autor programów o tematyce profesjonalnego ogrodnictwa
oraz rolnictwa oraz książki „Rośliny w domu”

NAWOZ Y
Z OWCZEJ WELNY.

Wydawca:
Międzynarodowe Targi Poznański Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Kolportaż:
PRENUMERATA REDAKCYJNA
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruki
i wykorzystanie materiałów wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i materiałów promocyjnych. Wersję pierwotną pisma stanowi
wersja papierowa.

•

•

•

upraw ekologicznych
Innowacyjne produkty do
ów dla zdrowych plonów
100% naturalnych składnik
matyczne zbior y
Zapewniają smaczne i aro

Ży j w zg od zie z na tu rą dz

CZAS
dzielenia się

N

iezwykłą dojrzałością, nie tylko biznesową, wykazują się ludzie, którzy potrafią zdobyć się na
szlachetny gest dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, majątkiem – po prostu sobą. Mam przyjemność
pracować w branży, której współtwórcy nie mają z tym
problemu, a mimo to jednak żyję w permanentnym przeświadczeniu, że moglibyśmy zrobić jeszcze więcej.
Płaszczyzny tych działań są różnorodne. Wśród nich na
pierwszym miejscu jest drugi człowiek, ten mały, wmieszany w masę i ogół potrzebujących, których życie nie
rozpieszcza a srodze doświadcza. Rośliny, czyste piękno
zaklęte w zielonej bryle, potrafią dawać radość i o tym wiedzą wszyscy ci, którzy aktywnie wspierają domy dziecka,
fundacje, szpitale, hospicja. Ich zaangażowanie często pozostaje w cieniu, bo na piedestale powinien znajdować się
uśmiech i szczere spojrzenie.
Myśląc o dzieleniu się, mam na uwadze również to, co
dla środowiska i edukacji społecznej dokonuje się w sferze publicznej. Uwolnienie ogrodów, przeszczepienie ich
do tkanek miast, organizowanie przestrzeni, które zmiękczają surowość wszechotaczającego nas betonu i szkła. To
wartości, które z pewnością zaowocują szlachetną postawą
przyszłych pokoleń. Bo dorastanie w przyjaznej atmosferze obligującej do poszanowania własności wspólnej może
przynieść tylko pozytywne skutki.
Wreszcie dzielenie się to również moje osobiste i zawodowe
wyzwanie, bo otrzymując możliwość sprawowania pieczy
nad czasopismem branżowym, jestem zobowiązana do bycia z Państwem i dla Państwa. Dlatego też inicjuję projekty,
których misją nie jest osiągnięcie jak największych wyników finansowych, lecz stworzenie narzędzi poznawczych,
promocyjnych, integracyjnych. Dlaczego? Bo dzieląc się,
mnożymy naszą siłę oraz możliwości.

Redaktor naczelna

www.liderogrodniczy.pl
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TOP EVENT

GARDENIA

pokazuje, że branża ogrodnicza
ma się doskonale!

G

ARDENIA po raz kolejny zadowoliła branżę ogrodniczą! Najważniejsze wydarzenie w sektorze ogrodniczym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane po raz jedenasty przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, prezentujące innowacyjne rozwiązania ogrodnicze oraz nowości produktowe
z całego świata , potwierdza, że branża ogrodnicza ma się doskonale.
Tekst: Paulina Wasiluk
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA odbyły się w dniach
2-4 marca 2017 r. W opinii wystawców trzydniowe
wydarzenie było konkretne, kompleksowe i bardzo
korzystne. Zdaniem zwiedzających na GARDENII została zaprezentowana niezwykle różnorodna
oferta z wielu krajów m.in. Holandii, Grecji, Belgii,
Francji, Czech, Niemiec, USA, Włoch, Litwy, Irlandii, Austrii, Łotwy, Szwajcarii. – Targi ogrodnicze
GARDENIA to przede wszystkim przewodnik po
polskich i zagranicznych markach ogrodniczych –
podkreśla Jakub Patelka, dyrektor projektu. – To także
gigantyczna impreza dedykowana branży ogrodniczej
oraz miłośnikom zieleni, która po raz kolejny przyciągnęła rzesze profesjonalnych zwiedzających oraz znane w kraju autorytety, łącząc biznes z pasją – dodaje.
600 wystawców, 29 000 uczestników

TOP EVENT
z głównych powodów przyjazdu na GARDENIĘ.
Fakt ten potwierdziło aż 83 proc. gości targowych –
zapewnia Jakub Patelka. Podczas wydarzenia można było zapoznać się z bogatą ofertą roślin, drzew
i krzewów, narzędzi, nawozów, kosiarek, systemów
nawadniających, dekoracji, usług ogrodniczych, nowości i innowacyjnych rozwiązań, które z pewnością
poprawią komfort pracy w ogrodzie. GARDENIA
wypełniona była również warsztatami, pokazami,
seminariami i spotkaniami biznesowymi.

STRUKTURA GRUPY ZAGRANICZNYCH ZWIEDZAJĄCYCH

Obecność obowiązkowa

GARDENIA to jeden z najważniejszych ogrodniczych przystanków na mapie Europy. To prawdziwe święto ogrodnicze i niezwykle huczne otwarcie
sezonu, a także festiwal nowości, który zwiastuje
wiosnę i wyznacza nadchodzące trendy. Właśnie
w Poznaniu prezentowane są najnowsze rozwiązania ogrodnicze, które przyciągają klientów z całej
Europy. GARDENIA to wydarzenie międzynarodowe, które łączy pasjonatów zieleni z Polski i Europy.
Przez trzy dni GARDENIĘ odwiedzili przedstawiciele branży m.in. z Austrii, Białorusi, Dani, Francji,
Holandii, Litwy, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.
Wydarzenia godne uwagi

Program merytoryczny Targów GARDENIA został
przygotowany z myślą o przedstawicielach całego sektora ogrodniczego. Wszystko po to, by w ich
głowach zakiełkowały pomysły, które pomogą odnieść biznesowy sukces. Zarządcy terenów zieleni,
wykonawcy, ogrodnicy i architekci krajobrazu wyjątkowo tłumnie uczestniczyli w XI edycji seminarium „Miejska Sztuka Ogrodowa” zorganizowanego
przez redakcję „Zieleni Miejskiej”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Przestrzeń
dla zieleni”. Drugiego dnia do debaty na temat waż-

UCZESTNICY TARGÓW Z PODZIAŁEM NA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

ZWIEDZAJĄCYM Z PODZIAŁEM NA TYP DZIAŁALNOŚCI

Tegoroczna edycja Targów GARDENIA pobiła kolejne rekordy. – Odnotowaliśmy wzrost powierzchni wystawienniczej oraz większą niż rok wcześniej
liczbę wystawców. Nasze wyobrażenia przerosła
także liczba zwiedzających, którzy w tym roku wyjątkowo tłumnie przybyli na wydarzenie – zapewnia
Jakub Patelka. Na powierzchni ponad 39 000 mkw.
swoją ofertę zaprezentowało ponad 600 wystawców.
Natomiast liczba uczestników bloku targów GARDENIA/SPECIAL DAYS/SPORT INVEST wyniosła
28.719 osób. Podczas tegorocznej edycji kontynuowany
był program Hosted Buyer. Jego idea polega na zaproszeniu gości z zagranicy – dyrektorów sprzedaży, kupców, dyrektorów do spraw zakupów, właścicieli centrów
ogrodniczych, sieci handlowych DIY, hurtowni ogrodniczych, szkółek roślinnych i organizacji spotkań
z polskimi wystawcami. W ramach programu w Targach GARDENIA wzięło udział 46 kupców.
29 Złotych Medali

Ważnym punktem na mapie targowych ekspozycji
okazały się stoiska 29 wystawców uhonorowanych
Złotym Medalem oraz prezentujących polskie i europejskie premiery ogrodnicze. – Produkty wyróżnione Złotym Medalem MTP oraz nowości to jeden
6
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nych dla branży zagadnień zaprosili wybitni specjaliści. Wszystko w ramach I Kongresu Liderów Branży Ogrodniczej, który uświetnił program wydarzeń
Targów GARDENIA. Prelegentami Kongresu byli
m.in. autorzy pierwszego w historii poradnika „Nie
bądź zielony! W ogrodzie sprzedaży” – dr Marek
Zieliński oraz dr hab. Grzegorz Leszczyński, którzy
wprowadzili uczestników w tajniki procesu sprzedaży i wieńczenia go sukcesem. Swoją obecnością
spotkanie uświetnili Stepan Smerda, członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrów
Ogrodniczych oraz Henryka Koblańska, executive
director Grupy Reklamowej Hands i Jakub Kaczmarek z agencji reklamowej Golden Submarine.
Warsztaty, prezentacje, spotkania

Tegoroczna edycja targów GARDENIA upłynęła
pod znakiem wielu wydarzeń także dla szerokiej
publiczności. Frekwencja dopisała podczas warsztatów projektowych z aranżacji ogrodów, spotkania
blogerów czy warsztatów na żywo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje na temat trendów
w branży automatycznych systemów nawadniających, nowych rozwiązań technicznych i aplikacji
w maszynach ogrodniczych czy barw w ogrodzie. Wiele emocji wzbudził też konkurs Inspiracje-Aranżacje.
W dniach 2-4 marca na scenie pojawiły się gwiazdy
ogrodniczego świata, które zdradziły najważniejsze
zasady pielęgnacji roślin, opowiedziały o najnowszych
trendach w ogrodnictwie. Marek Jezierski poprowadził
warsztaty „Ogród marzeń tworzony z pasją”, podczas
których podzielił się swoim 20-letnim doświadczeniem. Spotkanie z Markiem Jezierskim nie było teorią,
tylko praktyką. Była to również możliwość wygrania
nagród w licznych konkursach. Targi odwiedziła także
Maja Popielarska.
UCZESTNICY TARGÓW Z PODZIAŁEM NA SEGMENTY RYNKU
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Amb itne plany

OGRODNICZE KARIERY

niezupeł nie nowej firmy
Rozmawiała: Ilona Rosiak-Łukaszewicz

Przewidujemy rosnące znaczenie
kanału nowoczesnego, który
będzie generował największe
wzrosty. Sytuacja na rynku
tradycyjnym jest i będzie
stabilna, a jego rola w rozwoju
całej branży będzie niezwykle
ważna i potrzebna

K

atarzyna Miedzińska nie jest w branży ogrodniczej nową osobą, ale firma SBM Life Science, którą zarządza z poziomu dyrektora oddziału w regionie Europy Środkowej i Rosji, pojawiła się na
polskim rynku dokładnie 5 października 2016 roku, z chwilą zakupu marki Bayer Garden. Jak ta
zmiana oddziaływać będzie na sektor środków ochrony roślin i czy jest w Polsce, kraju ludzi żądających
natychmiastowych efektów, miejsce dla europejskiego lidera produktów naturalnych?
Pani Katarzyno, zanim przejdziemy do sedna naszej rozmowy, chciałabym usystematyzować nieco wiedzę na temat firmy SBM i jej obecności na polskim rynku. Jaką pełni
funkcję i co ją łączy z marką Bayer Garden? Czego po wejściu na rynek nowej firmy można się spodziewać?

SBM Life Science jest dystrybutorem
marki Bayer Garden, która do października 2018 roku
pozostanie na rynku. W kolejnych latach te same produkty będą sprzedawane pod inną marką. Co prawda na
gruncie polskiej branży ogrodniczej jesteśmy nową firmą,
ale nasze produkty są od lat znane klientom. Dzięki swoim francuskim korzeniom, a także doświadczeniu zdobywanemu przez lata pracy w firmie Bayer posiadamy
ugruntowaną wiedzę. Przez ostatnie miesiące skupiliśmy
się na procesie transformacji z firmy Bayer do SBM Life
Science. Na przyszłość mamy dynamiczne plany w zakresie poszerzenia portfolio produktów.

dziła się kolejna marka Solabiol, obecny lider w sprzedaży produktów naturalnych we Francji. W tym samym
roku SBM kupiło od firmy Bayer dossier cypermetryny.
Był to pierwszy kontakt biznesowy obu przedsiębiorstw.
W dalszej kolejności powstał dział CMPA oferujący środki ochrony roślin dla rolnictwa. W 2011 kolejna akwizycja, tym razem marki Caussade, specjalizującej się w sektorze środków biobójczych.
5 października 2016 roku pod wpływem zakupu Bayer
Garden powstał dział SBM Life Science dedykowany
produktom Home&Garden w Europie, Rosji i Ameryce
Północnej.
Zanim to wszystko nastąpiło, była to rodzinna, francuska
firma, budowana od podstaw przez właściciela Jean-Paul
Simmlera i jego syna Alexandra, który zawsze pracował
z ojcem, a teraz samodzielnie zarządza nowopowstałym
działem SBM Life Science.

Polska branża ogrodnicza zyskała więc nowego operatora,
który na świecie jest już doskonale znany. Jaka jest historia przedsiębiorstwa i w czym wyraża się jego specyfika?

Pozostańmy przy kwestii rodziny i zaangażowania, z jakim
obaj panowie pracują nad rozwojem przedsiębiorstwa. Czy
poza SBM mają jeszcze jakieś wspólne zainteresowania?

Katarzyna Miedzińska:

SBM to firma francuska, która w 1994 roku została
założona przez Jean-Paul Simmlera, który wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując przez lata w koncernach
rolniczych, zajmując najróżniejsze stanowiska kierownicze. Kluczowym momentem był zakup fabryki Beziers
od firmy Rhône-Poulenc we Francji i podjęcie decyzji
o zainicjowaniu swojej własnej działalności.
W 1996 roku powstała marka Nova Jardin całkowicie
skierowana w stronę ogrodnictwa hobbystycznego. Jak
wiadomo rozwój firmy jest procesem, któremu towarzyszą różnorodne zdarzenia, a wśród nich m.in. umacnianie pozycji poprzez zakup kolejnych podmiotów, takich
jak na przykład fabryka w Salindres i powstanie działu
Iris specjalizującego się w konfekcjonowaniu małych
opakowań środków ochrony roślin. W 2001 roku zroK M:
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Owszem, zarówno ojciec, jak i syn są wielkimi miłośnikami ogrodnictwa. Przekonałam się o tym osobiście
podczas pierwszego spotkania z Alexandrem. Wybraliśmy się wtedy do centrum ogrodniczego w Amsterdamie,
które z nieprzeciętną uwagą wręcz kontemplował mój
szef. Zapytałam, czy rzeczywiście tak bardzo mu się tu
podoba. On odpowiedział: tak i dodał, że to miejsce przywodzi mu wspomnienia z dzieciństwa. Często zdarzało
się tak, że gdy ojciec wprowadzał do sprzedaży nowy produkt, to zabierał go na niekończące się wędrówki po centrach ogrodniczych, aby sprawdzić, jak na sklepowych
półkach prezentują się nowości. Jak widać, cenne lekcje
biznesu młody Simmler odbierał od ojca bardzo wcześnie. Przy okazji też zarażał się pasją do ogrodnictwa,
którą rozwija do dziś.
K M:
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Umiejętne łączenie pasji z wykonywaną pracą to bardzo
często podnoszona dziś kwestia wpisująca się w nurt „life
balance”, czyli możliwie harmonijnego łączenia życia osobistego z zawodowym. Analogicznie można zinterpretować portfolio produktów SBM, w którym znajdują się zarówno środki syntetyczne, jak i naturalne.

Zgadza się, choć to wyjątkowa intuicja i umiejętność
przewidywania trendów pozwoliła Simmlerom w przeciągu 15 lat wypracować pozycję lidera produktów naturalnych we Francji. Będzie miało to szczególne znaczenie
w momencie, gdy w życie wejdzie zapowiadany zakaz
stosowania syntetyków. We Francji jest pewne, że chemia
zostanie wycofana z rynku amatorskiego już za dwa lata,
a firma SBM Life Science jest do tych zmian doskonale
przygotowana.
K M:

Nie wszędzie jednak zmiany zachodzą tak dynamicznie
i radykalnie, czego przykładem możemy być polski rynek,
podporządkowany co prawda dyrektywom unijnym, ale nie
wychodzący z własną inicjatywą zakazu stosowania środków ochrony roślin. SBM Life Science będzie więc miała szansę sprostać oczekiwaniom zarówno zwolenników
naturalnych produktów, jak i syntetycznych. Czy na tym
oparta jest strategia ekspansji firmy na polskim rynku?

SBM Life Science jest w tej chwili na etapie budowania długofalowej strategii na najbliższe 10 lat, której kluczowym elementem jest rozwój prowadzący bezpośrednio do objęcia pozycji światowego lidera w segmencie
produktów Home&Garden. Aby osiągnąć ten cel, będziemy bacznie przyglądać się trendom rynkowych i zachowaniom konsumentów, tak aby sprostać wszystkim ich
oczekiwaniom.
K M:

Czy mam rozumieć, że Waszym priorytetem na najbliższy
czas będzie dogłębna analiza klientów polskich sklepów
i centrów ogrodniczych?

W obecnym czasie skupiamy się na stabilizacji biznesu i utrzymaniu długofalowych, partnerskich relacji
z naszymi klientami i przekonaniu ich, że nic się nie
zmieniło po przejściu z firmy Bayer. Mamy jednak świadomość, że zaufania nie zdobywa się w 5 minut, a buduje
latami, dlatego naszymi nadrzędnymi wartościami są systematyczność, konsekwencja i dotrzymywanie złożonych
obietnic.
Równocześnie analizujemy zachowania polskich klientów i staramy się przewidywać trendy rynkowe tak aby
w pełni odpowiadać na potrzeby naszych odbiorców
K M:
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OGRODNICZE KARIERY
Jak mam rozumieć sformułowanie „stabilizacja biznesu”,
skoro rozmawiam z dyrektor oddziału międzynarodowego
koncernu o 23-letniej tradycji?

Nie chodzi o naszą pozycję na rynku, a zmiany organizacyjne. Proszę sobie wyobrazić migrację z jednej
firmy do drugiej. Powstało nowe biuro, nowe procesy
i procedury. Wykorzystujemy inne systemy informatyczne – można powiedzieć, że jesteśmy start-upem na etapie
budowania firmy od podstaw, ponieważ w Bayerze zostawiliśmy księgowość, HR i wiele innych działów wspierających. Stabilizacja, o której mówię, dotyczy więc organizacji wewnętrznej, ponieważ firma SBM Life Science
powstała w Polsce 5 października 2016 roku.
Jak widać, nie ma to nic wspólnego z sytuacją na rynku, która zarówno w przypadku firmy SBM, jak i marki
Bayer Garden jest stabilna. Powiem więcej, staramy się
być jeszcze bardziej elastyczni, szybciej reagować na potrzeby klientów i pozostawać z nimi w ścisłym kontakcie.
K M:

Czy w związku z tym uruchamiacie Państwo dodatkowe
działania? To o czym Pani wspomina wymaga sporego
zaangażowania szczególnie przedstawicieli handlowych,
którzy pracują bezpośrednio z właścicielami i kierownikami sklepów ogrodniczych.

Rozpoczynając działalność firmy SBM Life Science
w Polsce w pierwszej kolejności odwiedziliśmy wszystkich naszych dystrybutorów w celu zaprezentowania nowej struktury oraz siebie w nowym kontekście. Była to
również doskonała okazja do wysłuchania wszystkich
sugestii, mogących pozytywnie wpłynąć na jakość i warunki współpracy. I tak na przykład w kwestii marketingu
całkowicie zrezygnowaliśmy z reklamy telewizyjnej,
przeznaczając inwestowane w nią pieniądze i czas na
promocję w miejscu sprzedaży i wsparcie centrów ogrodniczych. Wzmacniamy z kolei swoją obecność w Internecie, co w naszej opinii wydaje się być bardziej efektywną
formą komunikacji z konsumentami.
K M:

Wewnętrzne działania organizacyjne porównała Pani do
tych, które absorbują start-upy, choć to chyba jednak bardzo odległa metafora, bo i zespół ma ogromne doświadczenia w branży, a samo środowisko jest już niebywale
rozwinięte i wyedukowane biznesowo.

Zdecydowanie! Nie jesteśmy firmą, która rozpoczyna swoją działalność od zera. Przede wszystkim z uwagi
na know how międzynarodowy SBM, a także doświadczenie, które jako zespół zdobywaliśmy przez długie lata
w Bayer Garden.
Jeśli chodzi zaś o branżę, to przyznać muszę, że bardzo mnie ona fascynuje, a każda wizyta w sklepie czy
centrum ogrodniczym zachwyca zaangażowaniem
oraz aktywnością polskich przedsiębiorców, co jest
zjawiskiem unikalnym w całej Europie. Będąc Polką,
jestem również dumna z faktu, że o sile branży stanowią polskie, niezależne placówki detaliczne, co uprzyjemnia pracę i stwarza większą możliwość i rozwoju
współpracy.
Przez większość swojego życia zawodowego pracowałam
w farmacji. Środkami ochrony roślin zajęłam się trzy lata
temu i widzę wiele podobieństw między tymi dwoma
sektorami. Myślę tu o niebywałej sile rekomendacji, która
leży w kompetencjach sprzedawcy, dlatego na ich wsparciu będziemy się koncentrować.
K M:

We Francji jest pewne, że chemia zostanie
wycofana z rynku amatorskiego już za
dwa lata, a firma SBM Life Science jest do
tych zmian doskonale przygotowana
Sprzedaż środków ochrony roślin to zdecydowanie jeden z najsilniej wiążących momentów w centrum ogrodniczym, który pozwala jednocześnie na zdobycie uznania
klienta poprzez wiedzę, a zarazem umożliwia nawiązanie
i podtrzymywanie relacji. Czy we Francji, z której wywodzi
się rodzinna firma SBM, kontakty międzyludzkie są równie
ważne?

Na rynku francuskim największą rolę w handlu detalicznym odgrywają sieci. Rynek tradycyjny jest więc
zdecydowanie mniejszy niż w Polsce czy krajach Europy
Wschodniej, gdzie konsument decyzje zakupowe podejmuje na podstawie rozmowy z doradcą. On też często
diagnozuje chorobę rośliny, a także wyjaśnia sposób stosowania produktu. We Francji jest nieco inaczej, ponieważ tam półka ze środkami ochrony roślin bardzo wyraźnie się kurczy, a za dwa lata zniknie totalnie. Sprzedaż
produktów naturalnych jest zdecydowanie inna, a przez
to również mniej obsługowa. Wynika to z faktu, że produkty naturalne są bezpieczniejsze, ale i mniej efektywne, przez co lepiej chronią, niż leczą. I na tę ochronę właśnie nastawiony jest tamtejszy rynek, również w zakresie
sprzedaży.
K M:

Tymczasem w Polsce żądamy natychmiastowych efektów,
także w kontekście nowych biznesów, marek i produktów,
które wciąż zaskakują konsumentów. Na poziomie detalu
jednak możemy mówić o pewnej stabilizacji. Nie obserwujemy lawinowego wzrostu liczby placówek detalicznych
lub ich rozbudowy. Czy w związku z tym będzie szansa na
pełną eksplozję nowej energii i potencjału, jaki polskiemu
rynkowi ma zamiar zafundować SBM Life Science?

Przewidujemy rosnące znaczenie kanału nowoczesnego, który będzie generował największe wzrosty.
Sytuacja na rynku tradycyjnym jest i będzie stabilna,
jego rola w rozwoju całej branży będzie niezwykle
ważna i potrzebna. Dla nas miejsce w biznesie już jest,
więc jesteśmy przekonani, że z tego poziomu uda nam
się osiągnąć pozycję światowego lidera. Będziemy w tym
celu posiłkować się doświadczeniem zaczerpniętym
z połączenia dwóch przedsiębiorstw – pracowników
i produktów marki Bayer Garden oraz firmy SBM,
która jest zdecydowanie mniejszym przedsiębiorstwem z dużą elastycznością i krótkim procesem decyzyjnym. Firma SBM Life Science w Polsce, tworzy zaledwie 9 osób w warszawskim biurze oraz 3
przedstawicieli ds. kluczowych klientów pracujących
w terenie. Warto podkreślić, że nasz oddział zawiaduje
nie tylko polskim rynkiem, ale również Europą Centralną i Wschodnią z takimi państwami jak np. Ukraina, Rosja, Czechy, Słowacja i Węgry. To nam podlegaj
ą
biura w Kijowie, Moskwie, Czechach i właśnie w Warszawie mieści się marketing regionalny, regionalny
dział łańcucha dostaw i regionalny dział rejestracji.
K M:

Czy dla Pani osobiście skala obejmowanego stanowiska
jest nowym wyzwaniem?

W firmie Bayer również odpowiadałam za ten rynek, więc go znam, a mimo to wciąż mnie fascynuje.
Każdy kraj to inna kultura, inne tradycje ogrodnicze,
inna mentalność, ale zawsze wspaniali ludzie, z którymi praca jest niesamowitą przygodą. Jednak rynki są
zupełnie różne. Rosja i Ukraina borykają się na przykład z problemem podróbek, które według naszych
szacunków stanowią około 40% sprzedawanych tam
środków ochrony roślin. Niestety konsumenci wolą
zapłacić niższą cenę, niż sięgnąć po bezpieczny, ale
droższy produkt. Tamtejszy rynek ogrodniczy koncentruje się głównie na produktach dedykowanych uprawom warzyw, z czego najlepiej rotującymi propozycjami są te na ziemniaki. Decydują o tym tradycja oraz
trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców.
K M:

Od początku naszej rozmowy przewija się motyw wsłuchiwania się w potrzeby klientów i spełnianie ich oczekiwań. Trudno przecenić tę ideę, która pozwala realizować nie tylko cele
wizerunkowe, ale przede wszystkim sprzedażowe. W jaki
sposób pozyskujecie Państwo te informacje? Jak będziecie
nawiązywać kontakty, o których Pani wspomina?

Prowadzimy wiele badań rynkowych. Sama wywodzę się z marketingu i ten właśnie obszar interesuje
mnie najbardziej. Staramy się również być blisko
klientów. Nie prowadzimy firmy metodą zza biurka,
ale podróżujemy wraz z naszymi przedstawicielami
ds. kluczowych klientów. Każda z osób pracujących
w polskim oddziale SBM Life Science ma obowiązek
raz na kwartał wyjechać w teren i zaktualizować wiedzę na temat rynku. Dysponujemy również partnerami wspierającymi, którzy poprzez pracę ze sprzedawcami z działów środków ochrony roślin, mają realny
wpływ na poziom ich wiedzy oraz rozwój kompetencji. Mówiąc o kontakcie z klientem, nie mogę pominąć
najistotniejszego dla nas kanału komunikacji, jakim
jest i jeszcze bardziej będzie Internet. Przewidujemy,
że rola Internetu będzie wciąż rosła, co niewątpliwie
nie może pozostać bez naszego udziału. Różnorodne
formy reklamy i promocji w sieci, aspekty edukacyjne,
ale przede wszystkim interakcja z klientami – te cele
będą dominujące.
K M:

Swego czasu, również w branży ogrodniczej, niezwykle
często przywoływanym zjawiskiem były innowacje, realizowane nie tylko w zakresie technologii, ale chociażby formy podania produktu oraz opakowania. Czy dla firmy SBM
Life Science to wciąż aktualny aspekt działalności?

Jak najbardziej! Filozofia firmy zakłada istotną
rolę wdrażania na rynki nietypowych rozwiązań o różnej skali innowacyjności. Nie zawsze chodzi o nową
substancję czy sposób jej wytwarzania, ale na przykład
o opakowanie, które nie tylko musi być czytelne, lecz
również umożliwiające jak najłatwiejsze użycie.
W naszym przypadku rozszerzenie pojęcia „innowacje” pozwala myśleć o nich również w obrębie formy
reklamy i modelach sprzedaży. Ich wdrożenie natomiast rozważamy w oparciu o liczne badania rynkowe,
które w pewnym sensie dla branży ogrodniczej również nie są tak powszechne, więc i w tym zakresie możemy odznaczyć się innowacyjnością.
K M:
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C

zy trudno jest dawać coś innym? Jednym nie sprawia to żadnego problemu, w dodatku czerpią
z tego radość. Inni dopiero muszą nauczyć się dawania i radowania z tego faktu. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i przedsiębiorstw, które coraz szerzej i racjonalniej realizują zadania z obszaru
CSR. Branża ogrodnicza ma tę przewagę nad innymi, że jej działania produkcyjne po części naturalnie
oddziałują na ekologiczny aspekt aktywności prospołecznych nakreślonych i wymaganych przez Unię
Europejską. Producenci ograniczają emisję zanieczyszczeń do atmosfery, firmy i ich pracownicy organizują zbiórki pieniędzy na szczytne cele, a jeszcze inni po prostu wypożyczają sprzęt ogrodniczy ułatwiający realizację np. miejskich ogrodów społecznych. Działają tu i teraz z myślą o innych i o przyszłych
pokoleniach.
Tekst: Beata Marcińczyk
CSR – z ang. corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzilaność biznesu, jako podstawowa część
doktryny zrównoważonego rozwoju zakłada, że funkcjonujący biznes na równi z aspektami ekonomicznymi
stawiać będzie walory społeczne i ekologiczne (sic!). Wydawać się może, że to zadanie nadzwyczaj łatwe – szczególnie dla korporacji i dużych firm, których struktury
i systemy funkcjonowania odzwierciedlają podobne organizacje na Zachodzie, ale nie zawsze tak jest. Okazuje się
także, że coraz więcej małych i średnich polskich przedsiębiorstw intensyfikuje swoje działania w tym zakresie
rozumiejąc, że ich funkcjonowanie w dużej mierze zależy od tego, jak są postrzegane przez społeczności lokalne
i klientów. Czy trudno jest nauczyć się dawać innym coś
od siebie, nie oczekując nic w zamian? Bywa, że bardzo
trudno, ale warto się uczyć. Nie zawsze przecież chodzi
o pieniądze, a coraz częściej o wsparcie np. przy przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.
Niestety, raporty na temat realizowania zasad CSR wśród
polskich firm nie są zadowalające. Zespół Fundacji Centrum CSR.PL , który w marcu ubiegłego roku opublikował wyniki pracy w ramach projektu pt. „Monitoring
społecznej odpowiedzialności największych polskich
przedsiębiorstw” dokładnie punktuje firmy, dla których
CSR ogranicza się najczęściej do działań sponsorskich
i filantropijnych i jest – jak to ujęto w raporcie – jedynie „listkiem figowym”, gdyż faktycznie nie przyczynia
się do rozwiązywania problemów stworzonych przez
same przedsiębiorstwa. Jaki wskaźniki brano pod uwagę?
Warto je poznać, chociażby po to, by zweryfikować własne podejście do CSR: obecność CSR w serwisie www;
obecność osoby odpowiedzialnej za CSR w firmie; opublikowanie polityki CSR; publikacja kodeksu etycznego;
opublikowanie raportu społecznego; wykorzystywanie
standardu GRI (Global Reporting Initiative); obecność
odpowiedzialności społecznej w raportach rocznych
spółek z GPW; podejmowanie kwestii ekologicznych; objęcie odpowiedzialnością dostawców i podwykonawców;
obecność tematyki praw człowieka w serwisie; działania
antykorupcyjne, a także samo potwierdzenie rezultatów
badania przeprowadzonego przez Fundację.
Jednak obserwując to, co wokół nas się dzieje dzięki wsparciu przeróżnych firm, aż trudno uwierzyć, że w tym obszarze polskie firmy wypadają tak blado.
Możemy tylko domniemywać, że gdyby badanie to objęło
również branżę ogrodniczą, wyniki i wnioski byłyby zdecydowanie korzystniejsze.
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CSR nie taki nowy i nie taki łatwy

Wiele z ułomności polskich przedsiębiorstw w zakresie działań w ramach CSR można by „tradycyjnie” składać na karby
tzw. PRL-u, ale nie do końca byłoby to prawdą – raz z racji na
odległość czasową od tego okresu, a dwa – na dzisiejsze realia
funkcjonowania Polski w UE. W tej sytuacji najlepiej jest opierać się na definicjach i normach (definicja zawarta w Normie
PN-ISO 26 000) oraz na tym, co branża ogrodnicza faktycznie
robi - jak troszczy się o swoich interesariuszy. Okazuje się, że
wyprzedziła ona już dawno na tym polu wiele innych branż.
Także tych wysokodochodowych jak energetyczna, paliwowa
czy finansowa. Przykładem, jednym z bardziej przejrzystych,
może być firma FOSFAN S.A.
− Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się w obecnych czasach nieodzownym elementem funkcjonowania
przedsiębiorstw, z uwagi na istotne obszary, które obejmuje
problematyka CSR – podkreśla Magda Olejnik, z-ca Dyrektora Handlowego ds. Marketingu FOSFAN S.A. - Badania
pokazują, że aż 96 proc. średnich oraz dużych firm jest zdania, iż powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania
społeczne i ekologiczne. Firmy w obliczu zmian zwracają
także uwagę na wartości pozaekonomiczne, takie jak wzrost
znaczenia pracownika i klienta oraz ich wpływ na proces
zarządzania, wzrost znaczenia wizerunku, reputacji i akceptacji społecznej, a także wzrost świadomości ekologicznej – dodaje M. Olejnik.
Co prawda firma Fosfan nie posiada sformalizowanej strategii CSR, jednakże od kilkunastu lat realizuje inicjatywy
z tego zakresu, co się przekłada na fakt, iż w swojej strategii
biznesowej uwzględnia w istotnym stopniu aspekty środowiskowe i społeczne. Od 17 lat uczestniczy w programie
przedsiębiorstw branży chemicznej „Odpowiedzialność
i Troska”, w firmie funkcjonuje System Zarządzania Środwiskowego ISO 14001, podejmowane są działania mające
na celu obniżenie zużycia surowców i obniżenie emisji
szkodliwych substancji do środowiska.
Program „Odpowiedzialność i Troska”,
w którym uczestniczy firma Fosfan,
realizowany jest pod auspicjami Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego, a udział
w nim zobowiązuje do minimalizowania
oddziaływania na środowisko i prowadzenia
do poprawy warunków pracy oraz wzrostu
bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji
wytwórczych.
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Podobne działania długofalowe obliczone na poprawę środowiska naturalnego podejmuje także Husqvarna Group,
realizująca jednocześnie wiele innych programów w ramach
CSR.
− Husqvarna Group zobowiązała się do redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Zobowiązanie to zostało zatwierdzone przez Science Based Targets Initiative. Husqvarna
Group do 2020 roku zobowiązała się do redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 10 proc. w ramach całej korporacji. Proces ten rozpoczął się już w 2015 roku. Finalnie emisja gazów cieplarnianych zostanie zredukowana
aż o 33 proc. do roku 2035. Chcemy zmniejszyć emisję
gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy,
począwszy od naszych dostawców, aż do naszych produktów - tłumaczy Maciej Konieczny, dyrektor sprzedaży
i marketingu w firmie Husqvarna Poland. - Realizacja
tych celów nie tylko wzmocni nasz biznes, ale również
będzie wartościowa dla naszych pracowników, klientów i inwestorów – podkreśla dyrektor. Wśród działań
w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu tej firmy
wspomnieć należy wieloaspektową współpracę z Fundacją Onkologiczną Alivia w ramach kampanii „Podziel
się mocą” oraz globalną akcję „Husqvarna Loves Parks”,
w ramach której pracownicy firmy Husqvarna na całym
świecie wspierają miejsca pożytku publicznego pielęgnując tereny zieleni.
Niedawno odbyła się polska edycja globalnego projektu
Husqvarna Loves Parks. W tym roku firma zaopiekowała
się zielenią w Centrum Sytuacji Kryzysowej, w „Domu
Otwartych Serc” w Otwocku.
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Głębokie zaangażowanie w projekty z różnych obszarów działania dla społecznego dobra wykazuje także firma Vilmorin
Garden – producent nasion dbający m.in. o edukację dzieci.
− Od 2011 roku zaczęliśmy nazywać rzeczy po imieniu,
odnosząc się do zaangażowania u społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach CSR firma realizuje długofalowe
inwestycje w obszarze edukacji poprzez wsparcie Fundacji „Drabina Rozwoju”, która wybudowała Multimedialne
Centrum Natura w Ostrołęce oraz liczne szkoły i przedszkola w całej Polsce – informuje Violetta Ratajczak, Dyrektor Sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią Vilmorin
Garden. - Ponadto wspieramy Fundację „Akogo?” i klinikę
„Budzik” wierząc w to, że po przebudzeniu dzieci jednym
z elementów ich radości mogą stanowić rośliny. To działanie
zostało docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
i praktyka została wpisana do „Raportu odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Vilmorin Garden jest
jedną ze 180 firm, które podzieliły się swoją praktyką.

Vilmorin Garden wspiera m. in.: Multimedialne
Centrum Natura. Jest to centrum innowacji społecznej
w skali ogólnopolskiej wyposażone w urządzenia
badawcze i multimedialne oraz ogród doświadczeń
usytuowany na dachu i wokół budynku. W inicjatywę
zaangażowanych jest kilka innych firm ogrodniczych
– Fiskars, Centrum Ogrodnicze Hortorus, Green&Joy,
NAC, Sumin czy szkółka Wędrowscy.
Dajesz, bo chcesz i możesz

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
nie zawsze muszą mieć wymiar globalny, bo też nie takiego
oczekują od firm ich interesariusze. Zresztą wiele przedsiębiorstw nawet nie byłoby w stanie ich podjąć, choćby ze
względu na lokalizację i zasięg swego działania. Jednak ze
znakomitm skutkiem integrują się w projektach realizowanych wspólnie z innymi organizacjami – najczęściej są to
działania charytatywne, związane z pozyskaniem środków
finnasowych na szczytne cele.
- Działania CSR były zawsze realizowane przez firmę
Kwazar, właściwie od początku jej istnienia. Jest to element
strategii - działań, które mają na celu udzielenie pomocy
potrzebującym – z dumą podkreśla Cezary Łosiak, członek
Zarządu Kwazar Corporation Sp. z o.o., firmy, która wspiera m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Szlachetną
Paczkę, ale też razem z pracownikami organizuje wsparcie
dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, w której ma siedzibę.
- Dlaczego właściwie to robimy? Społeczna odpowiedzialność biznesu pomaga budować relacje, tak wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem. To realna pomoc i realny wkład
w rozwój regionu. Przekłada się na pozytywne postrzeganie
nas w oczach klientów i partnerów biznesowych, ale również potencjalnych kandydatów do pracy. Jest zatem inwestycją, która ma szansę nie tylko zwrócić się, ale przynosić
wiele korzyści wszystkim zaangażowanym stronom – podkreśla Cezary Łosiak.
Działanie według zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie”
zdaje się być doskonale realizowane również przez innego
przedstawiciela branży – Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin utworzone w 2014 roku przez producentów i importerów środków ochrony roślin.
− System PSOR to wyraz odpowiedzialności społecznej
branży środków ochrony roślin. Funkcjonuje on od ponad 13 lat, jest sukcesywnie rozwijany, dostosowywany do
aktualnych wymogów prawnych w zakresie gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – podkreśla
Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony
Roślin. - Do Systemu może przystąpić każdy sklep sprzedający środki ochrony roślin. Dzięki temu oferuje on swoim

Kwazar Corporation od lat wspiera Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku zaangażowali
w akcję również swoich klientów. Podczas biznesowego
spotkania zorganizowano licytację win z polskiej
winnicy, a zebrane środki w całości zostały przekazane
na konto Orkiestry. Zaangażowanie podczas licytacji
przerosło najśmielsze oczekiwania inicjatorów.
Wspólnie uzbierano aż 11 000 złotych
klientom atrakcyjną usługę, jaką jest odbiór pustych opakowań, wspierając ich w prawidłowym i odpowiedzialnym
gospodarowaniu opakowaniami.
Aby podnieść świadomość w zakresie obowiązku składowania opakowań po takich środkach PSOR prowadzi aktywne
kampanie edukacyjne. Sam System oraz jego współdziałanie i otwartość w stosunku do właścicieli sklepów ogrodniczych oraz użytkowników środków ochrony roślin to doskonały przykład na to, iż można działając lokalnie wpływać na
rozwiązywanie problemów o skali globalnej.

System Zbiórki Opakowań PSOR poza misją społeczną ma również
aspekt biznesowy. Pozwala na utrzymywanie częstszych kontaktów
z klientami sklepów i centrów ogrodniczych.

Definicja CSR zawarta w Normie PN-ISO 26 000:

„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:
• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu
i zdrowia społeczeństwa;
• uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
• jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane
w jej relacjach.”
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Kiedy wsparciem jest ogród

Przywołując tu działania firm producenckich powszechnie
znanych w branży, nie można nie zauważyć tego, co robią
także inne orgnizacje czy instytucje związane z ogrodnictwem, by wszystkim nam żyło się po prostu lepiej, wygodniej i mądrzej. Jednym z najbardziej spektakulanych przykładów mogą być twórcy Ogrodów Hortulus w Dobrzycy
– stamowiące markę, której Czytelnikom nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wystarczy wspomnieć, że powstały one
jako ogród towarzyszący firmie szkółkarskiej, a dziś to jedyne tego typu miejsce w kraju.
− Pierwszy ogród powstał 26 lat temu, jako prywatny ogród
pokazowy, do którego wejście było bezpłatne. W 2003 roku
odwiedziło nas rekordowo dużo turystów. Zdaliśmy sobie
sprawę, że koszty utrzymania i bezpłatnego udostępniania
ogrodów są zbyt wysokie, więc zdecydowaliśmy się wprowadzić opłaty za zwiedzanie. To wtedy pojawiły się bilety i cała
marketingowa oprawa: mapy, plakaty, pamiątki i inne materiały promujące – przypomina Iwona Bigońska, właścicielka
Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. - W 2014 roku został otwarty drugi samodzielnie działający ogród – Hortulus Spectabilis oddalony o 2 km od Ogrodów Tematycznych Hortulus.
Założenie jest realizowane od podstaw na 30 hektarach już
od 2003 roku. Obecnie goście mogą zwiedzać około 8 ha.
Z myślą o osobach na wózkach i matkach z małymi dziećmi
zbudowaliśmy półtorakilometrową asfaltową drogę. Takiej
możliwości zwiedzania nie mają oni w Ogrodach Tematycznych Hortulus, gdzie rośliny bardzo się rozrosły i stanowią dziś dziedzictwo przyrodnicze, a przekształcenie tego
ogrodu jest niemożliwe.
Warto też podkreślić, że od 20 lat w ogrodach w Dobrzycy praktyki odbywają uczniowie techników, studenci kierunków ogrodniczych, kształtowania krajobrazu i biologii,
a także stażyści. - Przez tyle lat możemy mówić, że wykształciła się u nas spora liczba osób – podkreśla Iwona Bigońska.
Ogrody Hortulus, które rocznie odwiedzane są przez tysiące
osób, także turystów z zagranicy, spełniają obecnie przede
wszystkim zadanie prozdrowotne.
- Hortiterapia jest formą leczenia ogrodem. Dla jednych
jest to praca w ogrodzie połączona z relaksem i emocjami
związanymi z uprawą warzyw, kwiatów i innych roślin, dla
innych jest to przebywanie i odpoczynek w ogrodzie – mówi
I. Bigońska. - Słusznie zauważono, że przy obecnym tempie
życia większość ludzi narażona jest na stres i przemęczenie,
a kontakt z ogrodem ma pozytywny wpływ na samopoczucie człowieka.
Wyjątkową atrakcją
ogrodów Hortulus
Spectabilis jest
największy
na świecie
labirynt grabowy
o powierzchni 1 ha
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Opiekunami ogrodu społecznego „Serce rośnie” w Sejnach
zbudowanego w ramach akcji „Nasz ogród społeczny” są dzieci
i młodzież z pobliskiego Stowarzyszenia Origo. Pod opieką Justyny
Kulikowskiej uporządkowali teren, pomalowali skrzynki i posadzili
pierwsze rośliny dostarczone przez Przedsiębiorstwo HandlowoNasienne W.Legutko
Zainteresowanie ogrodami i ich rolą w życiu człowieka i lokalnych społeczności wyraźnie wzrosło w ostatnich latach.
Okazało się bowiem, że doskonale oddziałują na psychikę
człowieka, wzmacniają społęczne więzi i... mogą wspierać
najuboższych. Tak powstał m.in. projekt „Nasze ogrody
społeczne”.
− Idea ogrodów społecznych oparta na otwartości, kreatywności, dbaniu o wspólne dobro, a także na wspólnym dzieleniu czasu wolnego i zdobywaniu doświadczenia w uprawie
roślin, sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerunku danej
społeczności – zauważa Natalia Grygiel, koordynatorka
projektu. - Te aspekty są również brane pod uwagę w realizowaniu misji przez przedsiębiorców, stąd łatwo można
dojść do porozumienia i stworzyć wyjątkowe miejsce. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami i wszyscy mamy potrzebę, aby
oddychać świeżym powietrzem, odpocząć wśród zieleni i na
szczęście wiemy też, że również od nas zależy stan zieleni w polskich miastach. Dzięki mieszkańcom, włodarzom
miast i przedsiębiorcom znane nam wszystkim miejsca,
przechodzą przemianę. Na terenie całego kraju powstają piękne, kolorowe ogrody. Znikają szare podwórka i zaniedbane place – podkreśla Natalia Grygiel z „Nasz ogród
społeczny”, który zaowocował, a jakże (!) ogrodami w wielu
miastach Polski – ostatnio otwarto taki w Sejnach, a trwa
budowa kolejnego – w Poznaniu.
W ogrodzie społecznym wszystko jest wspólne i najlepiej
gdy jest „z odzysku”, bo ma być celem wielowymiarowym
społecznie i ekologicznie. Miejskie ogrody tego typu powstające na zaniedbanych przez administracje podwórkach,
placach zaczęły spełniać rolę... uprawnej roli. Tak dzieje się
na przykład w Gdyni za sprawą trójstronnego porozumienia
różnego typu organizacji – Banku Żwyności, władz miasta
i firmy Target.
-Razem z Miastem Gdynia i lokalną firmą Target postanowiliśmy założyć ogrody społeczne, dzięki którym lepiej wykorzystane zostaną zasoby społeczne i przestrzeń

miejska – mówi Aleksandra Kulińska, specjalista ds.relacji
z partnerami i komunikacji Bank Żywności w Trójmieście.
- W naszych ogrodach będziemy uprawiać warzywa, owoce
i zioła. Wyprodukowaną wspólnie żywność będzie można
zjeść w ogrodzie, zabrać do domu lub podzielić się nią z potrzebującymi. Otwarte Ogrody Gdyni mają być przestrzenią
wymiany nie tylko żywności, ale też wiedzy i doświadczeń
– podkreśla i dodaje, że warzywa i owoce, które mieszkańcy
zdecydują się przekazać do Banku Żywności zostaną rozdysponowane wśród potrzebujących.
Odpowiedzialność społeczna – różne firmy, jeden cel

Przytaczając przykłady powyższych firm, zaledwie kilku
z setek działających w branży ogrodniczej albo bardzo blisko z nią związanych, wskazujemy, jak bardzo jest ona zaangażowana w działania z zakresu CSR – te nastawione na
środowisko, jak i te skierowane do społeczeństwa. Różne obszary, różne programy i różne formy działania, ale wszystkie
one dowodzą, że właśnie w ten sposób, poprzez różnorodność, można skutecznie przyniać się do zrównoważonego
rozwoju, bo warunkują go nie tylko obowiązujące prawo
i międzynarodowe normy, ale przede wszystkim oczekiwania interesariuszy – pracowników, klientów i beneficjentów
fundacji czy innych grup, na przykład lokalnych mieszkańców. I być może ekspert zarzuci, że teoria CSR mija się
z realizowaną praktyką, bo filantropia i sponsoring to nie to
samo co uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów globalnych, ale na razie jeszcze w polskich realiach jest tak, że
kto ma i potrafi się dzielić wart jest szacunku. O żadnym
„listku figowym” mowy być nie może, bo jak wiemy, w Polsce figowce jeszcze nie rosną (za wyjątkiem Oblekonia).

Otwarte Ogrody Gdyni są przestrzenią wymiany nie tylko żywności,
ale też wiedzy i doświadczeń

Definicja CSR Komisji Europejskiej

„CSR to odpowiedzialność przedsiębiorstw
za ich wpływ na społeczeństwo”.
Poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych
pomiędzy partnerami społecznymi, jest warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań
wynikających z tej odpowiedzialności. Aby
w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem
integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami
człowieka, jak i problemów konsumentów ze
swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi
stronami, w celu:
• maksymalizacji tworzenia wspólnych
wartości dla ich właścicieli/udziałowców
i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości;
• rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków”.
Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014
dotycząca społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, KOM (2011) 681.
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Klient w pierwszym rzędzie kupuje oczami i nawet rośliny bezlistne można szybko sprzedać,
pokazując końcowy efekt na kolorowej, dużej etykiecie

Każdy właściciel sklepu i centrum ogrodniczego wie najlepiej, jakie preferencje mają jego
klienci, w związku z tym tak powinien zarządzać współpracą z dostawcami, aby rośliny zarówno
od lokalnych szkółkarzy jak i firm o szerszym zasięgu wzajemnie się uzupełniały, również pod
względem cenowym.

K

ażdy region Polski posiada własną specyfikę odnośnie roślinnych preferencji klientów oraz ich
oczekiwań względem jakości. Widać to rzecz jasna w centrach i sklepach ogrodniczych, a nawet
w kwiaciarniach. Stali dostawcy, zazwyczaj lokalni, ograniczają się w produkcji roślin do gatunków i odmian dobrze im znanych ze względu na rutynę w uprawie oraz ograniczanie ryzyka wynikającego z wprowadzania na rynek nowości. Klienci nie mają zastrzeżeń co do jakości, bo tę lokalni ogrodnicy
dopracowali do perfekcji, produkując dany gatunek z dziada pradziada. Ale czy to wystarczy na obecnym
globalnym rynku?
Tekst: Paweł Szymaniuk
Współczesnym rynkiem i globalnym, i lokalnym niepodzielnie
rządzi popyt. Sprzedaje się wszystko to, co zechce kupić klient.
Ten z kolei, w zakresie ogrodnictwa, poprzez podróże i dostęp
do informacji, ma coraz bardziej wysublimowany gust i szuka
w polskich sklepach tego, czym zachwycił się zagranicą. I co
zastają? Niewiele nowości, raczej asekuracyjne podejście do
eksperymentów. Jak zmienić tę sytuację? Skąd czerpać wiedzę
i inspiracje? Dlaczego warto słuchać klientów?
Z kim pracować?

Centra ogrodnicze postrzegane są poprzez dobrą jakość,
szeroki asortyment roślin, dostępne nowości roślinne, fachowe porady, ale również przez wyższą cenę produktów,
co jest akceptowane przez klientów. Czy lokalny dostawca
pomoże spełnić wszystkie te zapewnienia? Uważam, że doskonale poradzi sobie z jakością, ale bardzo ograniczonego
asortymentu i to nie zawsze w atrakcyjnych cenach. Na rynek lokalny trafia identyczny towar od tego samego producenta, co umożliwia klientom porównywanie cen sprzedaży
i przekuwanie tej opinii na pozostałe produkty, a jak wiemy
– konkurowanie ceną powoduje zwyczajnie utratę zarobku.
Zaletą szkółkarza lokalnego są za to szybkie dostawy, nawet
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w dni wolne od pracy czy mniejsze minima logistyczne.
Moim zdaniem podstawowy asortyment powinno się kupować od producentów globalnych – również ogólnopolskich,
którzy gwarantują dużą ilość standardowego towaru, powtarzalność jakości oraz niższą cenę wynikającą ze specjalizacji
i wielkotowarowej produkcji. Taki podstawowy towar ma na
celu przyciągnąć przeciętnego konsumenta oraz daje możliwość konkurencji nawet z sieciami.
Cena zakupu u dostawców globalnych może być wynegocjowana pod warunkiem odpowiedniej ilości zakupionego
towaru z dużym wyprzedzeniem realizacji dostaw. Niestety
jeden punkt sprzedaży nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości zakupu, dlatego „ratunkiem” dla pojedynczych
centrów ogrodniczych i sklepów są centralne zamówienia
poprzez grupy zakupowe. Oprócz uzyskania niskich cen
podstawowego produktu jest to również możliwość importu
ciekawych roślin w optymalnych ilościach za rozsądną cenę.
Takie połączenie dostawców sprzyja poszerzeniu spektrum
klientów.
Każdy właściciel sklepu i centrum ogrodniczego wie najlepiej, jakie preferencje mają jego klienci, w związku z tym
tak powinien zarządzać współpracą z dostawcami, aby ro-

U naszych zachodnich sąsiadów funkcjonuje jeszcze jeden system zakupowy, który dobrze sprawdza się na rynku
i wpływa pozytywnie na relacje producent-klient. Daje on
możliwość osiągnięcia większego obrotu oraz zbudowania
większej satysfakcji szeroko pojętego klienta.
System ten polega na 2-3 krotnych sesjach targowych przed
sezonem sprzedażowym z równoległą możliwością zakupów produktów i rezerwacji roślin. Producent prezentuje
próbki partii roślin, deklaruje ilość dostępnego towaru oraz
gwarantuje oferowaną jakość.
Klient ogląda rośliny z podaną ceną, określa termin odbioru
i dokonuje decyzji zakupowej co do asortymentu i ilości.

śliny zarówno od lokalnych szkółkarzy jak i firm o szerszym
zasięgu wzajemnie się uzupełniały, również pod względem
cenowym.
Materiał importowany czy krajowy? Na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć, że import „tak” dla wzbogacenia
asortymentu krajowego, wprowadzenia do sprzedaży nowości, które zazwyczaj do Polski docierają z 3-4-letnim opóźnieniem.
Jak pracować?

Zazwyczaj zakup dobrej jakości towaru wiąże się z wizytą
u producenta w szkółce lub udziałem w imprezie wystawienniczej. Wraz z rozwojem branży IT coraz popularniejsze stają się oferty internetowe, których najsłabszą stroną jest
logistyka (czas, koszty, minimalne zamówienie, opłacalność
własnego transportu). Jednym ze sposobów na uzyskanie
korzystnej oferty współpracy i dobrej jakości towaru jest
tworzenie grup zakupowych, które mogą swoim potencjałem zakupowym negocjować ceny oraz kontraktować towar
o specyficznych, dających przewagę konkurencyjną, parametrach.
Zagrożeniem dla takiej grupy są niestety sami członkowie,
którzy w trakcie podpisanych zobowiązań wycofują się ze
złożonych deklaracji, co utrudnia działania grupy i pozostałym członkom, mimo że działania nie obejmują 100% oferty. Wielu przedsiębiorców ma niekorzystne doświadczenia
z poprzednich, podobnych inicjatyw i ustawia się w pozycji
obserwatora. Szkoda, bo razem naprawdę można więcej.
Ważnym elementem rozwoju tego systemu zakupów jest
ciągły wzrost siły nabywczej, przez wzrost liczby członków
oraz zwiększanie asortymentu kupowanego przez grupę zakupową, a to może okazać się sporym wyzwaniem.

Jak zwiększyć efektywność pracy?

Dobra jakość roślin nie wystarczy, aby klient z chęcią po nie
sięgnął. Ważna jest również dobra identyfikacja materiału,
informacja o gatunkach i odmianach, odpowiednia etykieta
oraz wskazana cena itd. Pomijam aspekty prawne dotyczące
oznaczeń roślin w obrocie towarowym.
Na polskim rynku działa jedna grupa zakupowa DCO
reprezentująca centra ogrodnicze,
która dla swoich członków oferuje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzyskanie jednostkowo najkorzystniejszej finansowo oferty;
Dostęp do najlepszych produktów;
Brak ograniczeń indywidualnych działań;
Wzrost konkurencyjności na rynku;
Oszczędność czasu i pieniędzy;
Wzrost świadomości rynkowej;
Wspólne działania marketingowe;
Transfer wiedzy na temat rynku;
Bezpieczeństwo, transparentność oraz gwarancję oszczędności.
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Przy ekspozycji i sprzedaży z wózków CC dla bezpieczeństwa roślin odstęp
od wierzchołka do półki powinien być na szerokość ok 2 dłoni. Do celów
logistycznych odleglośc ta jest prawie na styk, aby nie wozić tzw. pustego
powietrza

Jeśli import to głównie dla wzbogacenia asortymentu krajowego,
wprowadzenia do sprzedaży nowości, które zazwyczaj do Polski docierają
z 3-4-letnim opóźnieniem

Z doświadczenia wiem, że rośliny źle oznaczone są omijane przez klientów. Widać to szczególnie w marketach, gdzie
brak odpowiedniego oznaczenia cenowego, nazwy rośliny
i informacji uprawowych powoduje zaniechanie zakupu
nawet co trzecią osobę.
W niektórych marketach, dla skrócenia procesu rejestracji w systemie, na etykietach pojawiają się napisy „roślina
zielona grupa 1” itd. Pod tym pojęciem zarejesrtowane są
różne odmiany w tej samej grupie cenowej. Takie działania „na skróty” nie powinny mieć miejsca w dobrze prowadzonym centrum ogrodniczym. Oczekujmy od dostawców właściwego oznakowania. Kolorowa duża etykieta
z opisem i zdjęciem rośliny powinna zachęcać do zakupu.
Takie promowanie roślin bywa kosztowne i część właścicieli placówek detalicznych rezygnuje z etykiet, uzyskując
tym samym niższą cenę za produkt nawet o 2 złote. Jest
to jednak iluzoryczna oszczędność, która później skutkuje mniejszą rotacją, a co za tym idzie większymi stratami.
Klient w pierwszym rzędzie kupuje oczami i nawet rośliny
bezlistne można szybko sprzedać, pokazując końcowy efekt
na kolorowej, dużej etykiecie.
Jakość, informacja oraz ekspozycja, na której chciałbym
się teraz skupić – to trzy podstawowe czynniki decydujące
o skutecznej sprzedaży roślin.
O efektownej ekspozycji centra ogrodnicze zapominają
szczególnie często w szczycie sezonu. Rośliny wystawiane
są do sprzedaży na paletach lub wózkach CC. Taka ekspozycja dla klienta jest mało przyjazna i wiąże się ze zwiększonymi stratami dla właściciela np. poprzez niszczenie
towaru przy wyjmowaniu go z wózka. Rośliny powinny być
dla klienta łatwo dostępne, a sposobem prezentacji zachęcać do kupna.
Przy ekspozycji i sprzedaży z wózków CC dla bezpieczeństwa roślin odstęp od wierzchołka do półki powinien być na
szerokości ok 2 dłoni. Do celów logistycznych odleglośc ta
jest prawie na styk, aby nie wozić tzw. pustego powietrza.
Oprócz samych roślin warto przedstawić klientom klika
pomysłów na zagospodarowanie skrzynki balkonowej lub
ogrodu, co w rezultacie przekłada się na zwiększoną sprzedaż. Innym rozwiązaniem są plakaty ze zdjęciami inspirujących nasadzeń oraz wykazem wykorzystanych tam roślin.
W wielu punktach sprzedaży organizowane są również
warsztaty poświęcone kompozycjom kwiatowym na balkonach, tarasach, w ogrodach.
Oprócz roślin warto w ich pobliżu wystawić produkty uzupełniające, takie jak podłoża, nawozy, doniczki czy osłonki,
co w wielu miejscach jest już standardem.
Oprócz samych roślin warto przedstawić klientom klika
pomysłów na zagospodarowanie skrzynki balkonowej lub
ogrodu, co w rezultacie przekłada się na zwiększoną sprzedaż
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Bardzo dużą uwagę przywiązuje się tu do jakości towaru
wystawianego podczas sesji oraz jego powtarzalności
w dostawach do odbiorcy

System

sprzedaży roślin

C

zęsto mówi się, również w branży ogrodniczej, że nie sztuką jest wyprodukować, lecz sprzedać.
Trudno się z tym argumentem nie zgodzić, choć w przedstawionym systemie jakość materiału
szkółkarskiego stanowi największą wartość. Jak kupuje się rośliny w Holandii?

Tekst: Paweł Szymaniuk

Odwiedzając Holandię przy okazji różnych ogrodniczo-biznesowych spotkań, postanowiłem zajrzeć do jednej z firm,
która już 20 lat temu wdrożyła nowy systemem sprzedaży
roślin zewnętrznych oparty na 40 sesjach sprzedażowych
w roku. W jednej z nich miałem przyjemność wziąć udział,
reprezentując centrum ogrodnicze. System bowiem skierowany jest wyłącznie dla odbiorców hurtowych, których jest
obecnie 1 000. Dostawcy to z kolei ponad 500 szkółek.
Jak to działa?

System stanowi przykład połączenia tradycyjnej sprzedaży
hurtowej z internetową. Z uzyskanej informacji wynika, że
obecnie ok 30 proc. transakcji zawieranych jest przez elektroniczną platformę zakupową i z roku na rok ten procent
wzrasta. Jest to spowodowane wygodą oraz optymalizacją
czasu pracy zainwestowanego w robienie zakupów.
Podczas tradycyjnej sesji, która trwa średnio 7 godzin – od
7:00 do 14:00 – każdy kupujący może roślinę dotknąć, osobiście skontrolować jakość, a nawet sprawdzić system korzeniowy czy powąchać, co niejednokrotnie ma znaczenie dla
ostatecznych klientów. Rośliny wystawiane są na półkach
wózka CC. Jest to jednostka wystawiennicza dla szkółkarza
a zarazem jednostka zakupowa. Na jednej półce znajduje
się kilkanaście lub kilkadziesiąt roślin. Pokazanie kupującemu tylu roślin, a nie jednej sztuki, pozwala określić jakość
całej partii, co bywa niezwykle ważne podczas dokonywania
zakupu, szczególnie przy roślinach kwitnących, które mogą
być w rożnej fazie kwitnienia.
Każda partia roślin (półka) oznaczana jest dużą etykietą
zamieszczoną bezpośrednio nad półką. Zawarte informacje
zawierają m.in.: kod dostawcy (anonimowość sprzedawcy); nazwę rośliny i jej inne oznaczenia (gatunek, odmian
wielkość pojemnika); liczbę sztuk na półce; liczbę półek
na wózku CC; cenę rośliny przy zakupie jednej półki; cenę
przy zakupie min. jednego wózka (jednostką zakupową jest
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półka lub przy dużych roślinach jeden wózek). Ponadto na
niektórych etykietach można znaleźć dodatkową informację, że jest to „nowość” lub „towar wyprzedany”. Od czasu
do czasu także widnieje informacja zamieszona nad pustym
miejscem, o niewystarczającej jakości zadeklarowanego towaru.
Kupiec po wejściu do hali podchodzi do punktu rejestrującego. Jeżeli ktoś chce dokonać po raz pierwszy zakupu,
musi się wcześniej zarejestrować w systemie i podpisać odpowiednią umowę. Stali klienci przy rejestracji otrzymują
login i hasło do systemu sesji oraz wyznaczają termin odbioru z kilku dat przedstawionych przez operatora. Zazwyczaj
dostawy odbywają się do kilkunastu dni od dokonania zakupu. W większości kupujący mają ze sobą swoje tablety, które
umożliwiają sprawne składanie zamówienia, Polega ono na
wpisaniu numeru partii rośliny, identyfikacji produktu poprzez porównanie zdjęcia i żywej rośliny oraz wpisaniu ilości zakupionych półek. Równolegle istnieje również system
tradycyjny, inaczej mówiąc papierowy, gdzie długopisem
wpisuje się numer partii oraz ilość zamawianego towaru.
Następnie dane z kartki wpisywane są do systemu komputerowego.
Kupiec po wejściu
do hali podchodzi
do punktu
rejestrującego.
Jeżeli ktoś chce
dokonać po raz
pierwszy zakupu,
musi się wcześniej
zarejestrować
w systemie
i podpisać
odpowiednią
umowę

System skierowany jest do obiorców hurtowych,
czyli centów ogrodniczych, sklepów czy firm
zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem
ogrodów

Sesje odbywają się w hali o powierzchni ok 1 ha, gdzie maksymalnie można
wystawić ponad 5000 różnego rodzaju gatunków czy odmiany roślin

Zakupy dokonywane są przez tablet, co umożliwia szybką
rezerwacje partii towaru po naciśnięciu przycisku „enter”.
Jest to dość istotne w momencie małej partii dobrego materiału, ponieważ istnieje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
Poza tym na bieżąco wyświetlana jest również wartość zakupionego towaru oraz jego ilość w przeliczeniu na pełne
wózki.
Kult jakości

Bardzo dużą uwagę przywiązuje się tu do jakości towaru wystawianego podczas sesji oraz jego powtarzalności
w dostawach do odbiorcy. Każda roślina przed prezentacją
w hali wystawowej jest fotografowana z oznaczaniem wysokości i szerokości. Następnie podczas realizacji zamówienia ponownie losowo wybierana jest roślina do zdjęcia.
Obie fotografie są porównywane i na tej podstawie rośliny
są dopuszczane do dalszej logistyki. Identyczne zdjęcia są
zamieszczane na internetowej platformie zakupowej oraz
na tabletach podczas tradycyjnej sesji.
Warto zwrócić uwagę na to, że oprócz dobrej jakości roślin
liczy się również forma ekspozycji produktu. Kolorowe etykiety czy doniczki wystawione na indywidualnych stoiskach
przyciągają uwagę potencjalnego kupca. Ta sama zasada
funkcjonuje w sklepie i to przy wyborze roślin trzeba brać
po uwagę.
W hali wystawowej są również indywidualne stoiska
szkółek, które same przyjmują zamówienia i rozmawiają
z kupcami, przekonując ich do zakupu. Jednak sprzedaż
i logistyka tak zamówionego towaru odbywa się również za
pośrednictwem operatora systemu sprzedaży. Po zakończeniu zakupów każdy indywidualnie zamyka swoją sesję na
tablecie lub po wpisaniu do stacjonarnego komputera na
specjalnym stanowisku, otrzymuje się wydruk ze specyfikacją zakupionego towaru. Podpisując się pod wydrukiem,
kupujący potwierdza zawarcie umowy obligującej z jednej strony do dostawy towaru o określonych parametrach,
a z drugiej strony do odbioru w określonym czasie.
Na podstawie podpisanej umowy przed odbiorem kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za towar przed załadunkiem. W trakcie przygotowywania towaru zdarza się, że
rośliny nie odpowiadają standardowi pokazanemu podczas
targów, wówczas dana partia jest wycofywana, a kupiec od
razu jest o tym informowany mailem lub SMS-em. Taka
szybka informacja pozwala kupcowi na zmianę asortymentu lub dokupienia innych roślin.

Oprócz standardowego wystawiania
pojedynczych roślin pokazane są również
całe koncepty sprzedażowe, czyli dobór
roślin oraz ich ekspozycje tak, aby
przyciągała uwagę klientów

Aby przejrzeć duże
partie roślin trzeba
poświecić kilka
godzin i o tym też
nie zapominają
organizatorzy, którzy
oferują kupcom
bezpłatny posiłek
a podczas przerwy
na lunch można
wymienić się uwagami
z innymi kupującymi

Rośliny wystawiane są rośliny na półkach wózka CC. Jest to jednostka
wystawiennicza dla szkółkarza a zarazem jednostka zakupowa
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Jestem przekonany, że pewnego
rodzaju kryzys charakteru prasy
ogrodniczej bardzo pozytywnie wpływa
na rozwój blogosfery tematycznej,
która daje czytelnikom dużo większą
różnorodność, trafiając tym samym
do wąskiego, ale zainteresowanego
zagadnieniem grona odbiorców
Bardzo przyjemny pomysł oparty całkowicie na dobrej
woli współorganizatorów, czyli właścicieli ogrodów.
Nie widzę tu również cienia komercji, więc chyba o zarobieniu na imprezie mowy być nie może. Przyświeca
Wam jednak jakiś konkretny cel?

Nie chodzi o wielką misję czy przesłanie.
Chcemy po prostu inicjować takie momenty, które
trafią do ludzi, szczególnie tych nie zdających sobie sprawy z emocji, jakie może wywoływać ogród
i obcowanie z zielenią. Ja pamiętam ze swoich doświadczeń, które zacząłem kolekcjonować 15 lat
temu, realizując materiały, reportaże, dokumentacje z ogrodów na potrzeby magazynów i książek,
że największym problemem była dla mnie nieufność właścicieli ogrodów, ich skrępowanie i powściągliwość. Zły czar pryskał dopiero po wykonanej pracy, której finał można było zobaczyć
w wydrukowanej już publikacji. Wówczas zaproszeniom nie było końca. Myślę, że podobnie będzie w tym przypadku. 11 otwartych ogrodów to
dopiero początek. Jestem pewny, że będzie nas
więcej.
T C:

M

ówić o fotografii to jak
tańczyć o architekturze,
dlatego zaraz po lekturze tego wywiadu zachęcam, namawiam wręcz, do zapoznania się
z portfolio Tomka Ciesielskiego,
który od 15 lat specjalizuje się
w zaklinaniu ogrodów i tworzących je roślin. Tymczasem ja odkryłam kolejny talent tego uznanego w świecie fotografa – jest
bardzo dobrym rozmówcą, co tym
bardziej mnie zaskoczyło, bo zwykłam sądzić, że natura fotografów
jest raczej introwertyczna.

Pracujemy w branży estetycznej,
gdzie ludzie szukają czegoś ładnego
i efektownego

Rozmawiała: Ilona Rosiak-Łukaszewicz
Tomku, jednym z tematów poruszanych w tym wydaniu „Lidera Branży Ogrodniczej” jest społeczna odpowiedzialność biznesu w branży ogrodniczej, dlatego
rozmowę z Tobą chciałabym zacząć właśnie od kwestii
zaangażowania poznaniaków w projekt Chelsea Fringe, który odbył się w pierwszy weekend czerwca. Co
to takiego?

Chelsea Fringe nie jest moim pomysłem, ale przeszczepioną na polski grunt inicjatywą z Wielkiej Brytanii, którą przywiózł Arek Luc
i po raz pierwszy zrealizował rok temu w Gubinie.
Ten projekt świetnie się tam sprzedał i spotkał z dużym zainteresowaniem. Wszyscy zainteresowani
mogli zajrzeć do 11 ogrodów, które za płotami
skrywały absolutnie wyjątkowe zjawiska. To dzięki idei Chelsea Fringe mieliśmy szansę je zobaTomasz Ciesielski:
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czyć, a co najważniejsze, porozmawiać z ich twórcami – ludźmi pełnymi pasji i wiedzy na temat
swojego największego hobby.
I ja również uczestniczyłem w tym wydarzeniu,
nie wiedząc jeszcze wtedy, że za rok będę organizował to wydarzenie w Poznaniu, zaznaczając
kolejny punkt na mapie świata Chelsea Fringe.
Jest to bowiem inicjatywa globalna, co oznacza że
w tym samym czasie ludzie otwierają swoje ogrody w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Australii,
Japonii oraz w Polsce, Słowenii i Francji.
Czy nazwa projektu ma coś wspólnego ze znaną
w branży ogrodniczej wystawą Chelsea Flower Show?

Dokładnie tak! Został stworzony jako swoista opozycja wydumanego świata ogrodnikówT C:

-profesjonalistów. Miłośnicy ogrodów, amatorzy
bez zadęcia, dzięki temu wydarzeniu, integrują
się i wzajemnie inspirują.
Każdy może otworzyć swój ogród? A może funkcjonuje jakieś sito selekcji czy weryfikacji poziomu ogrodów
lub wiedzy ich właścicieli?

Jedyną droga weryfikacji są dobre chęci
i wola osobistego zaangażowania się, wpuszczenia jakby nie było obcych ludzi do ogrodu, czyli
skrawka swojego życia.
Wcielają się bowiem w role gospodarzy, którzy
jak nakazuje zwyczaj, mają ugościć wszystkich
zainteresowanych, opowiedzieć o ciekawych odmianach czy swoich fascynacjach.
T C:
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mie europejskim, choć wierzę, że będzie ich coraz
więcej. Najlepszym barometrem tej sytuacji jest
fakt, że edytoriale z tych miejsc sprzedają się na
doświadczonych i wymagających rynkach zachodnich, gdzie czytelnicy mają wyrobiony już smak,
bo doświadczają nowoczesnego ogrodnictwa
znacznie dłużej. Powiem więcej, wydawcy zagranicznych tytułów kontaktują się z polskimi projektantami, na co nieskromnie powiem, mam
duży wpływ, dzięki realizowanym sesjom zdjęciowym.
Jak wobec tego oceniasz poziom merytoryczny polskich czasopism ogrodniczych. Czy masz na ich łamach pole do popisu? A przede wszystkim czy czytelnicy poprzez lekturę mają szansę zaspokoić swoje
potrzeby?

Z przykrością stwierdzam, że bywało lepiej,
szczególnie w zakresie tych czasopism, które prezentowały obszar ogrodniczy na nieco wyższym
poziomie. Obecnie nie dostrzegam większego
zróżnicowania jakościowego na rynku wydawniczym, mimo iż funkcjonuje około 7-8 tytułów.
Dotyczy to zarówno treści, jak i layoutów tych gazet.
Jestem przekonany, że pewnego rodzaju kryzys
charakteru prasy ogrodniczej bardzo pozytywnie
wpływa na rozwój blogosfery tematycznej, która
daje czytelnikom dużo większą różnorodność, trafiając tym samym do wąskiego, ale zainteresowanego zagadnieniem grona odbiorców. Mówimy tutaj o maksymalnie kilkutysięcznych zasięgach, co
w skali globalnej nie jest wybitnym osiągnięciem.
Gdyby jednak to pisanie czy filmowanie realizowane było w dwóch wersjach językowych, to nie
mam wątpliwości, że grono odbiorców w niektórych przypadkach znacznie by wzrosło.
Rosnąca popularność blogów nie wynika już tylko
z różnic kompetencyjnych reaktorów, czy nawet
aspektów wizualnych uwarunkowanych technologią, ale również preferencjami czytelników, dla
których łatwiej jest sięgnąć po tablet czy telefon
i przeczytać krótki tekst poradnikowy, a dodatkowo może wejść w interakcję z autorem. Paradoksalnie to prasa dziś jest bardziej anonimowa niż
publikowanie w sieci.
T C:

Uściślijmy – jesteś fotografem, który wyspecjalizował się w uwiecznianiu na zdjęciach roślin i ogrodów.
Z jakimi tytułami obecnie współpracujesz?

W zasadzie współpracuję z agencjami, które
dystrybuują moje zdjęcia wśród wydawców brytyjskich, francuskich i polskich. Wśród nich są m.in.:
„English Garden” czy „Home and Garden”, gdzie
publikowanych było kilka fotoreportaży z polskich
ogrodów, które ku mojemu zdziwieniu okazały się
warte przedstawienia Brytyjczykom z wyższych
sfer.
T C:

Czasopismom obecnym na polskim rynku wydawniczym często zarzuca się wykorzystywanie zdjęć z zagranicznych ogrodów, gdzie wykorzystane do aranżacji odmiany roślin nie miałyby u nas najmniejszych
szans w starciu z zimą. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?

Muszę się z Tobą zgodzić, choć przyznam
z satysfakcją, że zjawisko to ulega zmianie, wraz
z podejściem wydawców do rynku, poszukiwania
interesującego kontentu i zrozumienia potrzeb
czytelników. Dlaczego tak było? Myślę, że brakowało w tamtym czasie na tyle interesujących realizacji, aby mogły zaskakiwać czytelników w każdym wydaniu czasopisma. Dziś jest diametralnie
inaczej. Nie brakuje dobrych projektów na pozioT C:
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Rzeczywiście masz rację. Jedyną formą interakcji
z czytelnikami czasopism były swego czasu listy, które
jak wiemy w większości przypadków to wyimaginowane twory zespołu redakcyjnego. Blogerzy z kolei coraz
częściej zapraszani są do współpracy z czasopismami.
Mimo to jednak wydawcy nigdy nie przewartościują
medium i nie uczynią z serwisu internetowego głównego źródła informacji. Chodzi przecież o pieniądze…

O tym zadecydują reklamodawcy! To oni
będą wiedzieć, na ile skuteczna jest tradycyjna forma reklamy czy promocji produktów. Jeżeli stwierdzą, że to już nie działa, to papierowe wydawnictwa przeżyją niebywały regres. Ja osobiście widzę
jednak lukę, którą z sukcesem wypełniają już wydawcy zachodni, czyli prestiżowe wydawnictwa,
gdzie można poczytać nie o uprawie, ale historii
T C:

powstawaniu pięknych miejsc, poczuć ich klimat,
poznać właścicieli, zachwycić się pięknem poprzez dobre zdjęcia. To zdecydowanie realizacja
potrzeb czytelników typu premium, dla których
ogród bywa nowym odkryciem i którzy docenią
najwyższą jakość drukowanego magazynu.
Z pewnością zdjęcia Twojego autorstwa byłyby wielkim atutem takiego katalogu. Są wyjątkowe, tak jak
Twoi modele, którzy w mojej opinii są raczej wdzięcznymi obiektami. Mają urok, a do tego nie wychodzą
z kadru, jak na przykład niesforne dzieci. Czy to oznacza, że z roślinami pracuje się najłatwiej?

Trudność tej materii leży w zupełnie innych
obszarach, takich jak pogoda czy aktualna kondycja roślin wynikająca też czasem z sezonu. Te dwa
argumenty mogą tak potężnie pokrzyżować plany,
że praca będzie musiała być wykonana dopiero za
rok. Oczywiście ja mogę przyjechać w dane miejsce po tym czasie, ale to już nie będzie to samo. Bo
to samo miejsce nigdy nie wygląda tak samo i to jest
właśnie urok tej pracy. Bywałem w tych samych
ogrodach nawet trzy razy i zawsze mnie zaskakiwały,
bo pozwalały dostrzec coś absolutnie innego i wyjątkowego. Wyzwaniem w fotografii ogrodniczej może
być też światło czy pogoda w ogóle, które mogą skasować cały dzień zdjęciowy. Nie ma to znaczenia,
jeśli miałbym fotografować ogród znajdujący się blisko mojego miejsca zamieszkania. Gorzej, jeśli
jechałem do niego 1 000 km.
T C:

Jakiś czas temu branża ogrodnicza na zaproszenia
„Lidera Branży Ogrodniczej” miała okazję spotkać się
z Paweł Tkaczykiem, specjalistą w zakresie nowego
marketingu. On wówczas zwrócił uwagę również na
zdjęcia i powiedział wręcz, że packshoty, a więc zdjęcia izolowane na białym tle, już nie działają. Jeśli chcemy pokazać produkt, to wyłącznie w kontekście jego
użycia. Czy tak też jest z roślinami?

Jak najbardziej. Na tym polega interpretacja
rośliny i pomysł na zdjęcie. To świadczy o jakości
mojej pracy i stanowi jej największą wartość. Fotografując roślinę, staram się uchwycić jej zapach,
to, jak porusza się na wietrze, jak delikatne są jej
płatki, a więc uwzględnić to, czego na zdjęciu nie
widać. Równie często prezentuję roślinę w jakimś
ciekawym otoczeniu. Robię to głównie z uwagi na
potrzeby ludzi, którzy chętnie korzystają z gotowych rozwiązań, a przez to sprawniej przenoszą je
na grunt swoich własnych ogrodów.
T C:

Nie brakuje dobrych projektów na poziomie
europejskim, choć wierzę, że będzie ich
coraz więcej
centrów ogrodniczych w Niemczech wygląda jak
butiki, wszystko jest tam na wysokim poziomie estetyki. Kupując różę, wiemy, że pochodzi od wytrawnego producenta, a ponadto zapakowana jest
w gustowny kartonik i kolorową doniczką. Płacąc
więcej, otrzymujemy satysfakcję i radość porównywalną do tej po zakupie nowych szpilek. Wiesz,
o czym mówię. Szpilki w plastikowej reklamówce
nie będą wywoływać w Tobie takich emocji, jak te
w pięknym pudełku.
Na zakończenie Tomku powiedz proszę, na co należy
zwracać szczególną uwagę robiąc zdjęcia roślinom.
Masz taki kanon żelaznych zasad, którymi mógłbyś
się podzielić?

Dla mnie najważniejsza jest dziś estetyka
i schludność kompozycji. Idąc na premierową odsłonę spektaklu, nie ubieramy się w wymiętą koszulę, bo to oznacza brak szacunku dla aktorów,
ale również siebie samych. Podobnie jest z fotografią. Jeśli będziemy robić rzeczy niestaranne,
niechlujne to gwarantuję, że naszych prac nikt nie
będzie chciał oglądać. Pracujemy w branży estetycznej, gdzie ludzie szukają czegoś ładnego
i efektownego.
T C:

Fotografując roślinę,
staram się uchwycić
jej zapach, to, jak
porusza się na
wietrze, jak delikatne
są jej płatki, a więc
uwzględnić to, czego
na zdjęciu nie widać

To o czym mówisz ma również miejsce w centrach
ogrodniczych, które podobnie jak artykuły w czasopismach, mają za zadanie inspirować i podawać klientom gotowe rozwiązania. I tu pojawia się temat opakowania roślin, bo jak sam zauważyłeś, nie w każdym
czasie prezentuje się ona również dobrze.

Oczywiście! Już dawno przestaliśmy kupować produkty zapakowane w gazetę, prawda? Ta
zasada dotyczy także roślin, o czym wielokrotnie
mówi się na szkoleniach, konferencjach i spotkaniach branżowych, a wciąż stanowi najsłabszy
punkt wśród szkółkarzy. Większość znanych mi
T C:

LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ

29

START UP

START UP

Centrum ogrodnicze

DZIŚ I JUTRO
C

entrum ogrodnicze powstające w miejscu, gdzie przez wiele lat prowadzono wyłącznie sprzedaż roślin, to zjawisko powszechne nie tylko w naszym kraju. W branży ogrodniczej rozwój handlu detalicznego przebiega stopniowo i sukcesywnie, co sprawia, że inwestycje są zdecydowanie bardziej
przemyślanie, a tym samym potencjał biznesowy precyzyjnie oszacowany. Jak to
zostało zrealizowane w przypadku Centrum Ogrodniczego JUSIS w Ostródzie?

Wieloletnie doświadczenie i praca z ludźmi z branży ogrodniczej i spoza niej, nauczyły mnie świadomego poruszania się w sezonowej, ogrodniczej
przestrzeni handlowej. Wiem już, że najważniejszy jest plan działania, który dokładnie opisuje
poszczególne punkty, często bardzo odległe, które finalnie muszą się spotkać pod jednym dachem
nowego obiektu. Dobre zaplanowanie rozbudowy,
to wspólne odkrywanie potencjału drzemiącego
w ogrodnictwie hobbystycznym, które jak dobrze
wiemy, rozkwita i nic nie wskazuje, aby w najbliższej przyszłości tempo rozwoju miało spowolnić.

Historię Centrum
Ogrodnicze JUSIS
zapoczątkowała
Halina Mroczka, która
w 1990 roku uruchomiła
pierwszy punkt sprzedaży
roślin

"Ogrody to pasja i życie, którą codziennie
zarażamy naszych klientów. Dzielimy się wiedzą
i wieloletnim doświadczeniem, jak prawidłowo
sadzić, pielęgnować rośliny i czerpać przyjemność
z tworzenia niepowtarzalnych i uroczych miejsc
dla siebie i bliskich"
Anna i Łukasz Jusis, właściciele

Przed: Planowanie ekspozycji to ciężka praca, tym bardziej, że przypada
na sam koniec, gdy inwestorzy są już zmęczeni wielomiesięczną budową.
Wówczas do akcji powinien wkroczyć nieoceniony personel

Tekst: Robert Radkiewicz
Anna i Łukasz Jusis,
właściciele nowej
inwestycji w Ostródzie wraz
z nieocenionym zespołem

Najważniejszym etapem tworzenia nowego obiektu jest projekt. Musi
on realizować ambicje inwestorów, ale przede wszystkim odpowiadać
potencjałowi lokalnego rynku

PO: Najbardziej cieszy, gdy z chaosu wyłania się porządek i harmonia, które
przykuwają uwagę klientów

Pamiętajmy, że zaplecze finansowe inwestycji musi również
uwzględniać wyposażenie obiektu oraz jego zatowarowanie
30
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Pamiętajmy, że
najważniejszą grupą
asortymentową są
rośliny. To wokół nich
zbudowana powinna
być cała filozofia
sprzedaży

Zgrany i doświadczony zespół to podstawa. Nie bójmy się doceniać
finansowo dobrych pracowników, bo to oni dbają o pozytywny
wizerunek placówki i są na pierwszej linii kontaktu z klientami
OTO KRÓTKA HISTORIA WYTĘŻONEJ PRACY I NIEZWYKLE IMPONUJĄCEGO EFEKTU W POSTACI NOWO OTWARTEGO CENTRUM OGRODNICZEGO JUSIS W OSTRÓDZIE!
1. PROJEKT – odpowiednio dopasowany powierzchniowo do
5. WYSZKOLONY PERSONEL – to bardzo istotny punkt do
wielkości i potencjału rynkowego Ostródy (50 000 mieszsukcesu sprzedażowego i wyróżnik, którym zawsze wygrakańców) i okolic. Powierzchnia obiektu wynosi 500 mkw.,
my z konkurencją.
plac handlowy i parkingi to łącznie ok. 3 000 mkw.
6. MARKETING – szeroko pojęty temat odpowiedniej rekla2. FINANSOWANIE – zapewnienie źródła finansowania,
my, pomysłowej promocji i materiałów reklamowych, bez
nie zapominając, co często się zdarza, o zatowarowaniu goktórych nie znajdziemy lojalnych odbiorców naszej oferty.
towego już obiektu i środków przeznaczonych na reklamę.
3. BUDOWA – realizacja i terminowość wykonawcy, to klucz
Tak właśnie powstało na mapie Polski nowe, skrojone na
do zminimalizowania kosztów i otwarcia w odpowiednim
miarę potrzeb mieszkańców Ostródy, Centrum Ogrodniczasie.
cze JUSIS, którego historia i tradycja sięga 1990 roku. Fir4. WYPOSAŻENIE – odpowiednie zaplanowanie przestrzeni
ma rodzinna powstała z inicjatywy Haliny Mroczka, która
handlowej to nie tylko regały, ale przede wszystkim świadootworzyła wówczas pierwszy punkt sprzedaż roślin na niemy wpływ na wyniki sprzedaży oraz wzbudzanie zachwytu
wielkiej działce przy domu. Obecnie obiekt prowadzone jest
klienta mnogością asortymentu. To rozbudzanie fantazji
przez córkę Annę z mężem Łukaszem, pod nową nazwą
i zarażanie pasją do stałych zakupów w centrum.
CENTRUM JUSIS.
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Aranżacja przestrzeni
sklepowej to nie tylko
estetyka, ale również
ekonomia miejsca. Im
bardziej przemyślana
strategia, tym większa
sprzedaż z metra, a to
w handlu detalicznym
podstawa
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CZŁOWIEK
o zielonym sercu

M

ówi o sobie, że jest ogrodnikiem z urodzenia. Odkąd wszedł na ścieżkę kariery zawodowej, zawsze zajmował się zielenią. Dziś jest obywatelem świata, którego życie rozpościera się między
Polską a Szwajcarią. Każde spotkanie z nim to nieprzejednane ogrody pomysłów i inspiracji do
działania. Przedstawiam Roberta Radkiewicza, człowieka o zielonym sercu, który jak nikt inny potrafi
pomóc w budowie i uruchomieniu centrum ogrodniczego.
Rozmawiała: Ilona Rosiak-Łukaszewicz
Robercie, ile lat już działasz w branży ogrodniczej?

Hmmm… To będzie już 15 lat, zaraz po
ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w branży ogrodniczej. Co ciekawe od samego początku czułem, że specjalizowanie się w temacie centrów ogrodniczych będzie
tym najwłaściwszym. Intuicja mnie nie zawiodła.
Robert Radkiewicz:

Lubisz podróżować – świadczy o tym chociażby fakt, że
żyjesz w pewnym sensie w dwóch krajach jednocześnie.
Wiem też, że obowiązkowym punktem każdej Twojej wyprawy są ogrody i co najważniejsze – centra ogrodnicze.
Co wzbudza w Tobie największy zachwyt? I czy cokolwiek
może Cię jeszcze zaskoczyć?

Jeszcze na studiach uskuteczniałem wycieczki krajoznawcze z centrami ogrodniczymi w tle. Zobaczyłem
wtedy, że można sprzedawać rośliny w efektownie wyeksponowany i estetyczny sposób.
R R:

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego właśnie centra ogrodnicze a nie na przykład architektura krajobrazu czy aranżowanie ogrodów? Może jednak biznes gra w Tobie bardziej
niż pasja do roślin?

Tworzenie centrów ogrodniczych pozwala mi realizować się na dwóch płaszczyznach jednocześnie. Łączę
dzięki temu moje fascynacje handlem i biznesem oraz
możliwość bezpośredniej pracy z klientem i branżą
ogrodniczą pełną pięknych roślin. Przy czym chciałbym
zaznaczyć, że w pewnym sensie traktuję centra ogrodnicze jako narzędzie zmian, bo to one wpływają na wygląd
ogrodów, inspirując klientów, prezentując nowe trendy,
oferując produkty upiększające otoczenie. Obecnie nawet projektant zieleni tworzy ogród z tego, czym dysponuje centrum ogrodnicze, aby klient w przyszłości nie
miał problemu z kontynuowaniem nowej pasji. Dlatego
to właśnie ono jest dla mnie najważniejszym elementem
kreacji współczesnych ogrodów.
Gdy pod koniec studiów po raz pierwszy zacząłem odwiedzać zagraniczne centra ogrodnicze, podobało mi się
to, że pokazywały nowości i kreowały coś innego, a zarazem kompletnego. Dzisiaj też powinny odgrywać taką
rolę, a więc wyprzedzać trendy, inspirować prezentowaniem ogrodów pokazowych i pełnić funkcję doradczą.
R R:

Najbardziej zainspirowały mnie wówczas niemieckie
centra Hesji, w których każda roślina stała w otoczeniu
pięknych dodatków i wyglądała jak Mercedes. W różnych częściach świata centra ogrodnicze wyglądają inaczej, to trochę kwestia mentalności. W Hiszpanii sprzedaje się rośliny podobnie jak w Polsce 15-20 lat temu.
Wszystko jest pod gołym niebem ze względu na ciepły
klimat. Włoscy przedsiębiorcy z branży są za to trochę
chaotyczni – mają dużo egzotyki i jedzenia, bo bliska jest
im idea łączenia produktów spożywczych z roślinami.
Obok krzewów cytrynowych, mandarynkowych i pomarańczowych stoją więc regały z sokami owocowymi. My
też kiedyś sprzedawaliśmy rośliny głównie na placach zewnętrznych, co skracało okres handlowy. Teraz chowamy
je pod dachami – i dobrze, bo to zwiększa estetykę i zyski ze sprzedaży. To dobry trend, lecz szkoda, że nadal
nie potrafimy w pełni wykorzystać potencjału tkwiącego
w przestronnych halach. Mnóstwo obiektów nie ma nawet zamontowanego ogrzewania, co sprawia, że bywają
one wyłączone z użytku na 5 miesięcy w roku – od połowy października aż do lutego.
Temat wydłużania sezonu jest bardzo często podnoszony.
Czy są jeszcze inne alternatywy poza dekorem, karmą dla
zwierząt i restauracją, żeby ożywić handel zimą?

Centra ogrodnicze tworzą przede wszystkim ogrodnicy, którzy mają „zielone pojęcie”, czyli wiedzą wszystko
o zieleni, ale nie o prowadzeniu restauracji czy o dekorze,
do którego sprzedaży przydaje się zmysł estetyczny. Skoro więc najlepiej znają się na roślinach, to dlaczego nie
sprzedają tej wiedzy?
Dużo się mówi o kuchni, więc powstają akademie kulinarne, ale brakuje akademii wyjaśniających, jak pielęgnować kwiaty wewnętrzne zimą lub prawidłowo przycinać
rośliny na wiosnę. Nie każdy kończy studia ogrodnicze
i wie, jak dbać o ogród. To samo dotyczy sprzedaży nawozów. Producenci oferują nam nawóz do zastosowania
na wiosnę, ale nasi klienci nie wiedzą, co wyróżnia go
spośród produktów przeznaczonych do pielęgnacji roślin jesienią. Trzeba podejść do produktu nie od strony
komunikatu reklamowego, ale merytoryki, a więc zacząć
docierać do klienta z rzetelną informacją, budując w ten
sposób autorytet centrum ogrodniczego. Mówimy, że ono
nie ma być marketem, a tymczasem sami nadajemy mu
taką formę, oczekując, że klient przyjdzie, dokona zakupów i wyjdzie. Centrum ogrodnicze powinno oferować
wiedzę oraz zarażać pasją do zieleni i ogrodów, np. poprzez zorganizowanie wystawy storczyków lub warsztatów florystycznych z układania kwiatów i sezonowych
kompozycji na święta czy przesadzania kwiatów. Możemy też pójść w temat kulinarny tj. uprawa ziół i tworzenie
z nich miniogrodów wertykalnych. Przecież w każdym
domu możemy hodować zioła. Jeżeli będzie ich chociaż
z 6-8 w co trzecim mieszkaniu, to pojawi się ogromne zapotrzebowanie na te uprawy, ale najpierw musimy ludzi
tego nauczyć. Zwiększenie świadomości zawsze skutkuje
tym, że klient do nas wróci.
R R:

Bo prowadzenie centrum ogrodniczego ma być
przyjemnością i dawać potężną satysfakcję
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Poświęcamy też za mało uwagi na eksponowanie funkcjonalności roślin. Argumenty mówiące o tym, że są estetyczne i uatrakcyjniają przestrzeń nie przemawiają do
racjonalistów. Do nich trafi komunikat, że rośliny mogą
zredukować efekt smogu, poprawić wilgotność powietrza,
albo mieć działanie lecznicze.

To prawda, każdemu możemy sprzedać roślinę, akcentując jej inne zastosowanie. Nie wszystkie muszą być
ozdobą, więc informacja, że poprawi wilgotność powietrza lub nadaje się do sałatki także przekonuje klientów.
Warto sprzedawać ludziom nie tylko rośliny, ale też wiedzę o ich pielęgnacji. Choć dla nas jest ona banalna,
to 80 proc. ludzi nie wie, jak zajmować się kwiatami.
Możemy dzielić się tą wiedzą, dając porady lub odpłatnie
– organizując szkolenia. Jeżeli zapowiemy, że od połowy
września prowadzimy w centrum warsztaty z cięcia i pielęgnacji, to klienci przyjdą i kupią towar, a wiosną poproszą o rezerwację produktów, które pokazaliśmy im podczas warsztatów. Takie działanie przywiąże do nas
klienta o wiele silniej niż karta rabatowa, którą rzadko
kto nosi przy sobie. Klient wróci do nas po wiedzę, którą
będzie chciał poszerzać.
Fajnym pomysłem jest też edukacja dzieci np. w formie
kącików małego ogrodnika. Nie bez powodu firmy produkują małe narzędzia dla dzieci. Nikt jednak nie pomyśli o tym, by w centrum ogrodniczym organizować
warsztaty edukacyjne z sadzenia i pielęgnacji roślin.
R R:

Pomagasz klientom na każdym etapie tworzenia centrum
ogrodniczego – przy projekcie, budowie, szkoleniu personelu, a także zatowarowaniu. Czy można Cię nazwać producentem tych centrów?

Powiedziałbym, że nie jest to produkcja, a raczej
tworzenie i prowadzenie projektu, przez który przeprowadzam inwestora krok po kroku. Często jest to osoba
posiadająca wiedzę ogrodniczą, której brakuje doświadczenia w handlu. I odwrotnie – przedsiębiorca z duszą
handlowca, lecz bez doświadczenia ogrodniczego. Towarzyszę im począwszy od etapu pozyskania środków i szukania finansowania inwestycji, poprzez wybór odpowiedniej konstrukcji hali i firmy, która wybuduje obiekt,
aż po selekcję materiałów, dostosowanie kolorystyki i wystroju wnętrz rozplanowanie ekspozycji sezonowych
i urządzenie ogrodu pokazowego, a skończywszy na
szkoleniu personelu. Centra ogrodnicze nie sprzedają
produktów pierwszej potrzeby, które są nam niezbędne
do życia, lecz dobra luksusowe – nie w sensie wartości,
a zaspokajania przyjemności. Musimy posiadać wiedzę
na ich temat i prezentować je w czystych oraz estetycznych przestrzeniach, by zachęcić klienta do zawierania
transakcji. Po przyjściu do centrum ogrodniczego powinien kupować oczami, a później także węchem – warto
zadbać o piękny zapach, a nie tylko wilgoć kory i ziemi.
Nie bez powodu pojawiły się kolorowe osłonki do roślin.
Powstały, ponieważ przedsiębiorcy zauważyli, że różowe
pelargonie w czarnych osłonkach nie sprzedawały się tak
dobrze, jak te w różowych doniczkach. W centrum
ogrodniczym kupuje się zmysłami, już sam moment
zdjęcia produktów z półki ma sprawiać klientom radość,
dlatego eksponujmy barwy, zapachy i faktury. Jeżeli roślina nie pachnie, zagrajmy jej wyeksponowaniem w ładnej
doniczce lub pokażmy jej piękne liście. Właściciele sklepów ogrodniczych nie muszą w swoim asortymencie
R R:
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Wszystkie projekty, które tworzyłem, pracują
do dzisiaj, co świadczy o właściwym
przygotowaniu inwestycji

OGRODNICZE KARIERY
mieć wszystkiego – wystarczy, że będą mieć dużo podstawowych produktów, świetnie wyeksponowanych nawet
na małej powierzchni. Aby sprzedawać, musimy wiedzieć, jak dobrze zarekomendować klientowi nawet taki
produkt, który nie zaspokaja jego pierwszych potrzeb.
Sam powiedziałeś, że połączenie wiedzy ogrodniczej
z handlową jest nieczęsto spotykane. Czy to znaczy, że
trafiłeś w niszę?

Tak, to zdecydowanie nisza. I myślę, że dużo
osób, które próbują podobnej działalności, nie może
się pochwalić realizacją projektów w tylu centrach
ogrodniczych, z tyloma właścicielami i budowaniem
centrum od zera. Bo to jest największe doświadczenie,
jakie można zdobyć. Wyobraź sobie, że masz ściernisko za miastem, a po roku czy dwóch jest tam dobrze
działający obiekt, który się zamknął finansowo i widać, że ta inwestycja miała sens, a co najważniejsze przynosi zyski. Dobrze sprofilowany i przygotowany
projekt centrum ogrodniczego ma rację zwrotu z inwestycji już po 3-4 latach, co świadczy o tym, że marże
w centrach pozwalają na to, że obiekty mogą powstawać od zera, że nie musimy podejmować dużego ryzyka. Rynek, jego potrzeby i chłonność rynku ogrodniczego odzwierciedlają raczej początkową fazę silnego
rozkwitu handlu detalicznego realizowanego w centrach ogrodniczych. Mimo że nowych obiektów jest
coraz więcej, to wszystkie pozostałe staną w obliczu
konieczności przebudowy. Dotyczy to również wszystkich tych placówek, które są trochę na pograniczu porównywania się do marketów i szukania własnego pomysłu na pracę z klientem. Może to być trudne
w momencie, gdy właściciel, mówiąc potocznie, odpuścił sobie, bo widzi, że obiekt nie przynosi odpowiednich zysków, albo brak mu odpowiedniej kadry zarządzającej. I to chyba największy problem naszej branży,
bo ewidentnie brakuje ludzi, którzy umiejętnie łączą
ogrodnictwo z biznesem, wykazując się predyspozycjami handlowymi oraz wiedzą z zakresu uprawy roślin. Wszystkim powtarzam jednak, że aby osiągnąć
sukces, nie trzeba mieć centrum, które ma 8 000 czy 10
000 mkw., bo równie dobrze ten sam towar można
zmieścić na 1 000 mkw. Gdy widzę, że centrum przynosi mi odpowiednie zyski, to wiadomo, że wolę zatrudnić 2 pracowników więcej, bo oni na siebie zarobią. Bo znowu duży obiekt musi mieć procentowo
dużo więcej personelu, jego obroty wcale nie muszą
być proporcjonalnie większe w porównaniu z tymi małymi placówkami.
R R:

Robercie, skoro masz już taką wiedzę i doświadczenie,
a ponadto bardzo dobre kontakty z dostawcami, dlaczego
nie uruchomisz własnego centrum ogrodniczego? Wszystko wskazuje na to, że byłby to najlepiej zarządzany obiekt.

W każdym wywiadzie pada w końcu to pytanie,
a ja zawsze rozpoczynam odpowiedź od śmiechu.
Pierwsze centrum, jakie miałem okazję zbudować
było zaraz po studiach, pracowałem w nim ponad 7
lat. Tworząc drugi projekt już wiedziałem, że tym właśnie chcę się zajmować, bo uwielbiam tworzyć i inicjować. Samo prowadzenie centrum nie jest już dla mnie
wystarczająco kreatywne i nie daje mi tyle satysfakcji,
co koncypowanie centrum dla kogoś. Z mojego punkR R:
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tu widzenia centrum to żywy organizm, który w swoich ramach może się rozwijać, organizując kursy,
szkolenia, pokazy, warsztaty, eventy, wychodząc też
poza mury obiektu. Ale to wszystko sprowadza się jednak to transakcji kupna i sprzedaży. Ja zawsze mówiłem, że nie jestem typowym handlowcem, tylko twórcą-ogrodnikiem. Lubię sadzić drzewa i dla mnie
takimi „nowymi drzewami” są centra ogrodnicze, które rozkwitają, rosną i żyją przez wiele lat. Odczuwam
wówczas niesamowitą satysfakcję i frajdę. Centra
ogrodnicze to moja pasja i zamiłowanie.
Masz na koncie sporo projektów. Które z nich wydają Ci
się najistotniejsze? Bo pewnie w różnym stopniu Ciebie
rozwijały. Początkowe były najtrudniejsze, bo dzięki nim
weryfikowałeś swoją wiedzę i nabierałeś doświadczenia.
Kolejne z kolei dopełniały portfolio. Twoje top of the top
wśród projektów to…?

Największym wyzwaniem było oczywiście pierwsze centrum ogrodnicze. Nie wiedziałem wtedy nic
poza tym, że centra funkcjonują zagranicą i świetnie
się sprawdzają. Na marginesie dodam, że w tamtym
okresie w Polsce obiektów z prawdziwego zdarzenia
po prostu nie było. Funkcjonowały jedynie obiekty
przekształcane z gospodarstw ogrodniczych i funkcjonowały dalej z ogromnym zapleczem ogrodniczym,
czyli w oparciu o rośliny. Wtedy, mimo młodego wieku
mogłem rozmawiać ze starszymi i bardziej doświadczonymi ogrodnikami, którzy ode mnie z kolei dowiadywali się o nowych modelach zarządzania obiektem.
Zawsze miałem taki charakter, że zarażałem pasją do
wielu rzeczy i odwagą do otwarcia swojego centrum,
inaczej zorganizowanego i estetycznej prezentacji roślin. Te projekty były na tyle różne, że trudno powiedzieć, które okazały się lepsze, a które gorsze. To zależało także od budżetu inwestora, a wtedy dużo łatwiej
tworzy się centrum, gdy budżet jest tak skrojony, że
możemy sobie na więcej pozwolić. Inaczej to natomiast wygląda, gdy zasobność pozwalała na budowę
hali i nie wystarczało środków na jej wyposażenie, nie
mówiąc już o zatowarowaniu. Do mnie należała wtedy pomoc inwestorowi i negocjowanie korzystnych
warunków z dostawcami.
Wszystkie projekty, które tworzyłem, pracują do dzisiaj, co świadczy o właściwym przygotowaniu inwestycji. Jednak każdy właściciel miał inne problemy,
począwszy od tego, centra zapominały o wsparciu
marketingowym. Ich właściciele myśleli, że skoro handlowali do tej pory na placu, to każdy przyjdzie też do
centrum, a tak wcale nie jest.
Nie jest też tak, że jeden projekt jest lepszy, a drugi gorszy. Pierwsze centrum było największym wyzwaniem,
a teraz czuję taką misję i satysfakcję, że można te wszystkie doświadczenia zebrać w jedno i popełniać dużo mniej
błędów. Największa frajda jest wtedy, gdy właściciel dziękuje mi za troskę o nawet najmniejsze szczegóły, na które
on nigdy nie zwróciłby uwagi.
R R:

Co konkretnie masz na myśli?

Obecnie trendem jest minimalizm. Centra już nie
muszą być mocno uzbrojone w artykuły czy miejsca dekoracyjne. Ważniejsza jest przemyślana koncepcja biznesowa oraz mobilność.
R R:

Centra ogrodnicze nie sprzedają produktów
pierwszej potrzeby, które są nam niezbędne
do życia, lecz dobra luksusowe – nie w sensie
wartości, a zaspokajania przyjemności
Mobilność centrum ogrodniczego?

Chodzi o wyposażenie, regały, wyspy promocyjne, całe
przestrzenie. Wszystko po to, aby zmianą aranżacji jeszcze
bardziej zaskakiwać klientów. Właściciele centrów ogrodniczych już to rozumieją. Uczulam również na fakt, że obiekt
bywa miejscem spędzania wolnego czasu, dlatego musi się
zmieniać i wywoływać tzw. efekt wow!

W każdej karierze są wzloty i upadki. Najważniejsze jednak,
aby szybko wyciągać z tych doświadczeń budujące wnioski.
Czego Ciebie nauczyły bolesne lekcje biznesu?

Z każdej rzeczy, która zabolała, a było ich w moim
życiu sporo, należy wyciągnąć naukę. Myślę, że
wszystkie negatywne doświadczenia oraz ludzie, którzy je powodowali, to lekcja pokory i umiejętności pracy z inwestorem bądź współpracownikami na zdrowy
dystans. To, że doskonale się rozumiemy z partnerem
biznesowym na początku projektu, nie musi oznaczać,
że pod jego koniec będzie równie harmonijnie. Wpływa na to zmęczenie, nieprzewidziane komplikacje,
różnica zdań wynikająca również z kwestii finansowych. Dlatego każde przedsięwzięcie, które inicjuję,
zabezpieczam umową. Korzystam także z wypracowanego przez te wszystkie lata luksusu. Pozwala mi on
na pracę tylko przy tych projektach, przy których chcę,
a nie muszę.
R R:

Na zakończenie powiedz proszę o trudnych momentach podczas budowy nowego centrum ogrodniczego. Co Twoim zdaniem bywa powodem największego rozczarowania? Często
zdarzały Ci się sytuacje, w których dopingowałeś inwestorów i podnosiłeś ich na duchu?

Pierwszym i najgorszym doświadczeniem są w mojej opinii formalności. Chodzi o pozwolenia, ale również
prace z projektantami i wykonawcami. Konstrukcja
szklarniowa, na której najczęściej opiera się bryła centrum ogrodniczego, wydaje się być lekka i nieskomplikowania. Niekiedy jednak wymaga zastosowania nieco bardziej zaawansowanej technologii, co przeraża inwestorów.
Wydłuża się również czas wylewania fundamentów, co
dodatkowo irytuje przedsiębiorców, bo efekty pracy nie są
widoczne. Później wszystko idzie z górki do newralgicznego momentu, którym jest… otwarcie. Sam często radzę, aby przed uroczystym otwarciem w wielkim stylu,
zrobić dwutygodniową jazdę próbną i przetestować systemy, team pracowników a nawet dostawców. Byłem świadkiem niejednego już zawieszenia kas w dniu otwarcia, co
przez klientów było interpretowane jako niefortunny falstart. Z pełną świadomością studzę na tym etapie entuzjazm właścicieli, bo moją rolą – poza koordynowaniem
projektu – jest również zaoszczędzenie mniej doświadczonym w branży operatorom stresu. Prowadzenie centrum ogrodniczego ma być przyjemnością i dawać potężną satysfakcję.
R R:
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Giardina

Zaprezentowało się 270 wystawców ze Szwajcarii oraz
sąsiadujących krajów

Leben in Garten

- życie w ogrodzie prosto z Zurychu

N

a Giardinii najważniejsze są rośliny. Ich bogactwo odmian w połączeniu z niezwykle nowoczesnym designem na długo pozostają w pamięci zwiedzających, którzy zainspirowani tym mariażem, realizują się w ogrodach, u klientów bądź pracowniach architektury krajobrazu.

Tekst: Robert Radkiewicz
Giardina to zielona wystawa, która nieustannie zaskakuje i prezentuje totalnie
inne oblicze wydarzenia targowego, do
którego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce czy Europie. Świadczy o tym już
sama konstrukcja obiektu wystawienniczego, który ma układ wertykalny,
a 9 hal rozlokowanych jest na 5 piętrach
połączonych mnogością ruchomych
schodów i przeszklonych wind.
Zapierające dech w piersiach są potężne
konstrukcje z basenami i futurystycznymi budowlami, które szczelnie wypełniają całą przestrzeń zaledwie przez
5 dni. Światło, woda, kamień i drewno,
które na przemian zestawiane jest z nowymi materiałami z recyklingu to coś,
czego brakuje jeszcze w naszej świadomości. Ogrody szwajcarskiej Giardiny
to źródło emocji, wiedzy i inspiracji na
temat współczesnej zielonej przestrzeni miejsca i otoczenia, w którym każdy
chciałby żyć.
Najważniejsze na targach ogrodniczych
są rośliny! Teoretycznie wydaje się być
to oczywiste, ale czy tak jest w Polsce? Wiemy dobrze, że nie koniecznie,
a szkoda. Przecież to właśnie dla roślin
stworzono tysiące produktów, poczynając od podłoży, nawozów, narzędzi
i osprzętu. Zapomnieliśmy, że w ogrodzie najważniejsze powinny być rośliny
i ich naturalne piękno, które właśnie
na tych targach można było dostrzec.
Większość powierzchni zdominowana
była przez stylowe aranżacje przygotowane przez architektów krajobrazu, firmy zakładające ogrody i sponsorowane
przez znane marki nawozowe i narzędziowe. Logika nakazuje takie postępowanie, bo cóż mielibyśmy do „roboty”
w ogrodzie gdyby nie rośliny!?
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Tematem
przewodnim była,
w dosłownym
tłumaczeniu, „nowa
naturalność”

Kolejna edycja targów Giardina
w Zurychu odbędzie się
14-18 marca 2018 roku
Tegoroczna
edycja Giardiny
to już 19 odsłona
najpiękniejszego
w Europie festiwalu
roślin

W dniach
15-19 marca
wydarzenie
odwiedziło ponad
65 000 miłośników
ogrodów z całej
Europy
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Z

arządzanie
wizerunkiem
swojej firmy w internecie jest
obecnie obszarem, który interesuje firmy zazwyczaj tylko wtedy,
gdy jest to rzeczywiście potrzebne.
Kiedy nagle okazuje się, że na temat
naszego przedsiębiorstwa pojawiają
się negatywne opinie, że klienci nie
potrafią do nas dotrzeć, że mimo zaawansowanych działań offline nasza sprzedaż maleje – wtedy budzimy się i zaczynamy działać. Ważne
jest natomiast, aby zacząć zarządzać
naszym wizerunkiem w sieci zanim
ktoś zrobi to za nas w sposób, jaki
niekoniecznie będzie nam odpowiadał i zanim konkurencja przejmie
naszych potencjalnych klientów.
Tekst: Marta Tysowecka, www.greenweb.pl

Fakt, że Twoja konkurencja nie prowadzi jeszcze żadnych
działań w sieci nie może być argumentem przemawiającym
za tym, abyś i Ty nic w tym kierunku nie robił. Dlaczego tak
mało firm chce być pionierem w tych dziedzinach? Jeśli prowadzisz biznes i chcesz, aby ludzie postrzegali go w określony sposób musisz im to pokazać. Musisz rozpocząć budowanie pozytywnego wizerunku w sieci już teraz.
Firmowa strona internetowa

Jak budować

pozytywny wizerunek
firmy w internecie?
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Pierwszym krokiem do zbudowania świadomego, pozytywnego wizerunku w sieci jest odpowiednio skonstruowana
firmowa strona internetowa. W dzisiejszych czasach strony
– wizytówki nie spełniają już swojej roli. Wrzucenie do sieci swoich danych kontaktowych, krótkiej notki „O firmie”
i trzech zdjęć to za mało. Klienci, którzy poszukują partnerów do współpracy na pewno zwrócą uwagę na to, jak
wygląda Twoja strona. Zastanów się, na co Ty sam zwracasz uwagę. Czy świecące pustkami zakładki, nieatrakcyjny i przestarzały wygląd oraz nieintuicyjność wzbudzi ich
zaufanie? Oszczędności w sektorze projektowania strony
często znajdują swoje odzwierciedlenie w niższej sprzedaży,
mniejszej liczbie leadów, niższych marżach oraz malejącym
zainteresowaniem potencjalnych klientów. Ciężko jest oferować produkty w wysokich cenach, kiedy nasza internetowa kreacja prezentuje się biednie. Pamiętaj również o dostosowaniu swojej strony do urządzeń mobilnych. W 2016
roku po raz pierwszy użytkownicy urządzeń mobilnych
przegonili użytkowników urządzeń stacjonarnych, co oznacza, że smartfony i tablety stały się aktualnie najczęściej wybieranymi urządzeniami do przeglądania internetu. Zwróć
uwagę na to, aby strona przedstawiała Twoją firmę taką,
jaka ona rzeczywiście jest. Zaprezentuj się z jak najlepszej
strony, pokaż klientom jak Twoja firma wygląda od środka.
Zrezygnuj z darmowych, a nawet z płatnych zdjęć ze stocka.
Ukazanie działania przedsiębiorstwa od środka i zapoznanie użytkowników z zespołem niesamowicie dobrze wpływa
na budowanie zaufania wobec firmy.
LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Wydał dwie książki poświęcone tej tematyce oraz regularnie
prowadzi bloga. Krok po kroku pokazuje wszystkim, w jaki
sposób wykorzystać analitykę do rozwijania swojego biznesu. Zdradza czytelnikom wszystkie tajniki pracy na zbiorach
danych pozyskanych z internetowych narzędzi. Czy to sprawia, że jego pozycja na rynku maleje? Wręcz przeciwnie,
jego autorytet w branży jest ogromny i mimo to, że po lekturze jego prac każdy mógłby samodzielnie zająć się analityką
w swojej firmie to Avinash nie narzeka na brak ofert pracy.
Media Społecznościowe

Pomyśl o prowadzeniu bloga

Dziwię się, że tak wiele firm rezygnuje, lub w ogóle nie
myśli o tym, aby prowadzić własnego, firmowego bloga. To
prawda – wszyscy jesteśmy zapracowani, ale uwierzcie - naprawdę warto poświęcić tych kilka godzin w miesiącu, aby
pokazać klientom co nowego w naszej firmie, czym aktualnie się zajmujemy, nad czym pracujemy. Opłaca się stworzyć
ciekawy poradnik dotyczący wykorzystania naszych produktów lub opisujący korzyści wynikające ze skorzystania
z naszych usług. W biznesie panuje błędne przekonanie, że
jeżeli zaczniemy zdradzać nasze know-how to konkurencja
szybko to podłapie, przegoni nas, zabierze naszych klientów
a my będziemy mogli spakować swoje rzeczy i wynieść się
z rynku. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Dzieląc
się swoją wiedzą z innymi jedynie wzmocnimy swoją pozycję na rynku. Przykładów takiej strategii możemy szukać
w każdej branży i zawsze znajdziemy kogoś, kto nie boi się
dzielić swoją wiedzą z innymi. Jako doskonały przykład
mogę podać działania, które prowadzi Avinash Kaushik. To
znany na całym świecie specjalista od analityki internetowej.
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Z najnowszych raportów ze stycznia 2017 roku opracowanych przez Hootsuite wynika, że aktualnie ponad 2,789
miliardów ludzi na świecie korzysta z mediów społecznościowych. W Polsce natomiast jest to ponad 39% mieszkańców. Tylko pomyśl, co to oznacza dla Twojej firmy.
Tak – w mediach społecznościowych każdego dnia spotkać
możesz klientów chętnych do zakupu Twoich produktów
i usług. Warto pamiętać, że Social Media to nie tylko Facebook, Instagram czy Twitter. Być może w Twoim przypadku
lepiej sprawdzi Pinterest, Snapchat czy LinkedIN, a jeśli
chciałbyś dotrzeć ze swoim produktem lub usługą za granicę to może doskonale sprawdzi się występowanie w roli
eksperta na portalu Quora.com?

Spróbuj video

Jestem przekonana, że Twoja firma jest najlepsza w tym,
czym aktualnie się zajmuje i Ty także o tym wiesz. Ale czy
wiedzą o tym Twoi klienci? Przekazując im swoją wiedzę,
możesz nie tylko lepiej przedstawić swoje produkty lub
usługi, ale także pokazać się w roli eksperta, zbudować
zaufanie do własnej marki oraz zwiększyć jej świadomość
wśród konsumentów. Spójrzmy chociażby na anglojęzyczny
kanał Better Homes and Gardens, który na chwilę obecną
posiada ponad 350 tysięcy subskrybentów a ich filmy mają
nawet 16 milionów odtworzeń! W Polsce natomiast warto
zobaczyć liczbę wyświetleń na kanałach niekomercyjnych,
gdzie nagrania pokazujące prywatne ogrody sięgają nawet
kilkuset tysięcy odsłon. Niewątpliwie z roku na rok branża
video daje nam także coraz większe możliwości. Teraz to
już nie tylko YouTube czy Vimeo, ale także Facebook, Instagram i Snapchat. Warto sprawdzić, który kanał będzie dla
nas najlepszy.

Żelazne zasady kreowania pozytywnego
wizerunku w sieci:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Niech wszystko to będzie spójne

Pamiętaj, aby wszystko to co robisz, zarówno w internecie,
jak i poza nim, było spójne. Budując nowe kreacje, używaj
ich później w niezmienionej formie, zarówno tworząc materiały reklamowe, jak i nową szatę graficzną na stronę internetową. Twoja marka musi być spójna, konsumenci nie
mogą się zastanawiać czy produkt, który widzą na stronie to
na pewno to samo, co mają przed oczami trzymając Twoją
ulotkę.

Zacznij od podstaw – zadbaj o to, by Twoja strona internetowa była przejrzysta, czytelna i przedstawiała Twoją firmę
taką, jaka jest naprawdę;
Bądź profesjonalny – słaby wizerunek firmy może odbić się
na wynikach Twojego przedsiębiorstwa. Wizerunek zaprojektowany w sposób profesjonalny na pewno znajdzie swoje
odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych;
Mów co u Ciebie – wprowadzasz nowy produkt, startujesz
z nową usługą, wchodzisz na nowy rynek, a może do Twojego zespołu dołączyła nowa osoba? Napisz o tym, pokaż
klientom, że Twoja firma to nie tylko produkty, ale też ludzie,
którzy za nimi stoją;
Edukuj – wykorzystaj do tego celu bloga lub video. Przedstaw swój produkt, ucz jak z niego korzystać i pokaż, dlaczego
klient powinien wybrać właśnie Twoje usługi;
Wykorzystaj media społecznościowe – wybierz kanały, które
będą dla Ciebie odpowiednie i znajdź tam swoich klientów.
Komunikacja w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważna,
dlaczego więc nie wykorzystać ogromnych możliwości, jakie
dają nam Social Media?
Bądź spójny – nie działaj chaotycznie, zaplanuj swoją strategię na wszystkich płaszczyznach, łącząc działania offline
z tymi w internecie.
Pamiętaj – najbardziej rentowne firmy to nie te, które są najtańsze, ale te, które są najlepiej postrzegane przez klientów (jak
Tesla, AUDI, Apple, Timberland, Michael Kors czy Tous).

Pamiętaj również o dostosowaniu swojej strony
do urządzeń mobilnych.
W 2016 roku po raz pierwszy użytkownicy
urządzeń mobilnych przegonili użytkowników
urządzeń stacjonarnych, co oznacza, że
smartfony i tablety stały się aktualnie najczęściej
wybieranymi urządzeniami do przeglądania
internetu

LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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M

ichał Wawrzyniak – autor książki „Guru Kultu…ry” podczas któregoś z wykładów porównał politykę obniżania
ceny do „ściągania gaci”. Nie wiem, czy metafora jest jego,
dobrze jednak oddaje sytuację właściciela firmy, który postanowił
konkurować na najniższą cenę. Najpierw opuszczasz tylko trochę,
konkurent też trochę. Potem bardziej, bo konkurent też obniżył. Na
końcu znajdujesz się w sytuacji, w której stoisz ze spodniami do kostek a Twoje „możliwości manewru” (nie tylko spodniami) są mocno
ograniczone. Wtedy już nie jest zabawnie.
Tekst: Paweł Tkaczyk, www.paweltkaczyk.com

W przypadku sklepów i centrów
ogrodniczych będzie to na przykład
transport roślin czy w concierge,
a więc asystent zakupów, który będzie
towarzyszył klientom vip.

Nie
tnij
cen!
Postaw na wartość dodaną
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Nie zrozum mnie źle – nie mam nic przeciwko przemyślanej polityce konkurowania najniższą ceną. Słowem-kluczem jest
tu „przemyślanej”. Dobrze robi to na przykład Walmart. Lokalni sprzedawcy słusznie
się go boją, ale fakt, że Walmart jest w stanie przez długi okres oferować najniższe
ceny powinien skłonić ich (i Ciebie też) do
myślenia i dokładniejszego przyjrzenia się
tej strategii. Niskie ceny tylko po części są
efektem agresywnych negocjacji z dostawcami. Lwia część tej strategii to także przywództwo technologiczne – w celu obniżenia kosztów stałych Walmart jako jeden
z pierwszych wprowadził czytniki RFID
w wózkach sklepowych czy w pełni zautomatyzowane kasy. Niższe koszty – niższe
ceny. Proste. Ale dużo bardziej skomplikowane niż „chodź, obniżymy ceny bo nasza
konkurencja obniżyła” albo „bo nasi klienci zaczęli kupować w internecie”.
Jednak w obliczu rosnącej popularności

showroomingu (to ci klienci, którzy przyszli do Twojego sklepu pomacać towar
i potem zamawiają go w sieci) masz się
czym bronić, naprawdę.
Pierwsza strategia to obudowanie produktów
usługami. Jeśli oferujesz wartość wykraczającą poza prosty zakup produktu, klienci mają
powody żeby do Ciebie przychodzić. Telewizor z montażem, ubrania z dedykowanymi poprawkami krawieckimi czy komputer
lub telefon z usługą przeniesienia danych –
i cena samego urządzenia (lub szerzej: produktu) przestaje być dominującym elementem decyzji konsumenckiej.
Druga strategia to oferowanie doświadczenia. To, jak klient czuje się podczas
zakupu decyduje, czy stanie się lojalny.
Częścią tego procesu jest budowanie relacji
– kupujemy od kogoś, kogo lubimy a lubimy tych, których znamy. Zatem z jednej
strony na doświadczenie składa się sklep,
w którym ładnie pachnie a klient na dzień
dobry jest witany szampanem (co najmniej
dwa banki oferowały w ramach strategii
wyróżnienia kawę na powitanie – to działa). Z drugiej strony właściciel, który wita
klienta po imieniu i traktuje go jak starego
znajomego (i nie rozmawiamy tylko o fizycznych odwiedzinach sklepu – można to
osiągnąć także przy pomocy maili). To jest
coś, co będzie działać.

Branża ogrodnicza doskonale to rozumie.
Wiedza i doświadczenie w tym środowisku
jest niezwykle istotna. Co ciekawe, podobne
mechanizmy obowiązują na każdym
szczeblu organizacji biznesów, zarówno
na płaszczyźnie handlu detalicznego, jak
i wśród dostawców.
Po trzecie w końcu możesz oferować
oszczędność w innych walutach. Klient
inwestuje w Ciebie nie tylko pieniądze
– także czas i nerwy. Jeżeli stwierdzi, że
w przeliczeniu na którąkolwiek z tych walut jesteś lepszy od konkurencji, będzie gotów zamienić tę nowo pozyskaną wartość
na gotówkę.
Produkty ogrodnicze nie należą do tych
pierwszej potrzeby. Mimo to jednak
niektórzy pasjonaci nie mogą bez nich żyć.
Pracując w tej branży można uszczęśliwiać
ludzi i wywoływać na ich twarzach
uśmiech. I to nie tylko poprzez oferowanie
pięknych roślin, ale przede wszystkim
bardzo przyjazne relacje z klientami.

LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
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Czego pragną użytkownicy

KOSIAREK

Kosiarka spalinowa króluje w ogrodach przydomowych,
MASTER BUSINESS ACADEMY
elektryczna przeważa w ogrodach letniskowych domków
Kosiarka spalinowa króluje w ogrodach przydomowych,
elektryczna przeważa w ogrodach letniskowych domków

R

ola badań w prowadzeniu każdego biznesu jest
nieoceniona, szczególnie,
gdy tak jak w ogrodnictwie, nie
ma ich zbyt wiele. Wówczas każda informacja wydobyta od tzw.
end-userów może mieć znaczenie, nawet jeśli dotyka tak wąskiego obszaru, jak zagadnienia
prezentowane poniżej wyniki.

Tekst i opracowanie badań Kinga Dobrowolska-Baczkun

Ogród przydomowy

Działka w mieście

Ogród przy domu letniskowym

Ogółem

Ogród przydomowy

Działka w mieście

Ogród przy domu letniskowym

Kosiarka spalinowa jest wybierana relatywnie częściej przez osoby do 35 lat oraz mieszkańców wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
Traktorek koszący jest relatywnie częściej preferowany przez osoby w wieku 56-65 lat oraz deklarujące średniomiesięczne zarobki
powyżej 10 tys. zł, natomiast robot koszący przez osoby powyżej 65 lat oraz zarabiające 3 tys. zł do 5 tys. zł.
Kosiarka spalinowa jest wybierana relatywnie częściej przez osoby do 35 lat oraz mieszkańców wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.

CHCEMY SIĘ DZIELIĆ MOŻLIWOŚCIAMI
JAKUB PATELKA
dyrektor Targów GARDENIA

Redakcja czasopisma „Lider Branży Ogrodniczej” oraz zespół
projektowy Targów GARDENIA zainicjowali projekt badawczy,
który z założenia miał na celu poznanie preferencji zakupowych
użytkowników kosiarek wśród miłośników motoryzacji. Respondenci byli uczestnikami największej w Polsce imprezy wystawienniczej Motor Show, która w dniach 6-9 kwietnia 2017 r.
zgromadziła ponad 135 000 osób. Na pytania zawarte w naszych
ankietach odpowiedziało 300 osób, które zadeklarowały, że są
posiadaczami ogrodu i użytkownikami kosiarek.
Mimo iż grupa nie jest reprezentatywna, bo nie uwzględnia
głównych założeń demograficznych, to wyniki z pewnością okażą się interesujące, szczególnie jeśli respondenci są tożsami z potencjalną grupą docelową producentów kosiarek. Pokazujemy
w ten sposób, że zawężanie grup badawczych również może doprowadzić nas do ciekawych wniosków, które umiejętnie zinterpretowane, pozwolą na lepsze sprofilowanie akcji promocyjnych
chociażby w mediach społecznościowych.

Ogółem

Traktorek koszący jest relatywnie częściej preferowany przez osoby w wieku 56-65 lat oraz deklarujące średniomiesięczne zarobki
54%
posiada
ogród
pow.
do 700m22
powyżej badanych
10 tys. zł, natomiast robot
koszący przez osoby
powyżej 65przydomowy
lat oraz zarabiające 3 tys. zł doo
5 tys.
zł.
54% badanych posiada ogród przydomowy o pow. do 700m
n=300, posiadanie kosiarek wg typów oraz wg rodzaju posiadanego ogrodu, wielokrotność odpowiedzi

n=300
n=300

ogród
przydomowy
mieście odpowiedzi
n=300, posiadanie
kosiarek
wg typów oraz wg rodzaju posiadanegodziałka
ogrodu, w
wielokrotność
ogród przydomowy

działka w mieście

1

1

74,5%
74,5%

Prezentowane badania są nie tylko wartościowym zbiorem informacji na temat zachowań zakupowych określonej grupy klientów,
ale z również punktem wyjścia do dalszych dyskusji oraz snucia planów na temat kolejnych obszarów do zgłębienia. Chcemy
w ten sposób zachęcić branżę do stawiania nam wyzwań i pytań.
Międzynarodowe Targi Poznańskie mają dziś dostęp do ponad
1 100 000 potencjalnych respondentów, bo tyle osób odwiedza nasze obiekty każdego roku. Jeśli dodamy do tego również potężne
koszyki remarketingowe, to skala możliwości robi się ogromna.
Chcemy tym potencjałem podzielić się z branżą ogrodniczą, dlatego z pewnością nie poprzestaniemy na projekcie pilotażowych
badań użytkowników kosiarek. Jaka grupa będzie kolejna? To zależy wyłącznie od Państwa.

ogród przy domu letniskowym
ogród przy domu letniskowym

14,5%
14,5%

11,8%
11,8%

Kosiarka elektryczna relatywnie częściej używana jest do pielęgnacji ogrodów do 300m2, a kosiarka spalinowa częściej wybierana
jest do
ogrodów powyżej
300częściej
mkw. Traktorek
koszący
jest stosowany
przede
wszystkim
na działkach
powyżej
1500 mkw.
Kosiarka
elektryczna
relatywnie
używana jest
do pielęgnacji
ogrodów
do 300m2,
a kosiarka
spalinowa
częściej
wybierana
jest do ogrodów powyżej 300 mkw. Traktorek koszący jest stosowany przede wszystkim na działkach powyżej 1500 mkw.
Ogród przydomowy (n=224)
Ogród przydomowy (n=224)

Działka w mieście (n=44*)
Działka w mieście (n=44*)

Ogród przy domu letniskowym (n=32*)
Ogród przy domu letniskowym (n=32*)

HUSQUARNA liderem spontanicznej znajomości marek kosiarek
HUSQUARNA liderem spontanicznej znajomości marek kosiarek
* Uwaga! Mała liczebność próby.

* Uwaga! Mała liczebność próby.

1.
2.

3.
4.

5.
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ZACZNIJMY OD KOŃCA, CZYLI WNIOSKI OGÓLNE

W przydomowych ogródkach i na działkach najpopularniejsze okazały się być kosiarki spalinowa i elektryczna.
HUSQVARNA, STIHL, BOSCH i HONDA to marki kosiarek użytkowanych przez największy odsetek badanych,
niezależnie od rodzaju. Trzy z nich (HUSQVARNA, STIHL, BOSCH) to również marki najczęściej wymieniane
spontanicznie przez samych badanych.
60 proc. badanych pielęgnuje trawnik w cyklu 7- lub
14-dniowym, przy czym w dużym stopniu zależy to od sposobu pielęgnacji trawnika oraz posiadanego czasu wolnego.
Kosiarka spalinowa poza tym, że jest najczęściej używana
przez respondentów, to dodatkowo jest najczęściej wskazywana do kolejnego deklarowanego zakupu nowej kosiarki.
Blisko 75% użytkowników tego typu kosiarki kupiłoby ją
ponownie.
Jakość, cena, funkcjonalność to najczęściej wymieniane kryteria wyboru nowej kosiarki. Niemniej biorąc pod uwagę
rodzaj ‚kupowanej’ kosiarki to cechy te różnicują się. Marka
znalazła się na czwartej pozycji.

LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ

6.

7.

8.

Największy odsetek badanych jest skłonny wydać na nową
kosiarkę między 1500 zł a 3000zł. Preferowane miejsce zakupu zależy od rodzaju ‚kupowanej’ kosiarki oraz kwoty
wydatku.
Pomimo, iż 51% badanych przed dokonaniem zakupu nowej kosiarki deklaruje, iż poszukuje informacji na formach
internetowych, to w przypadku gdy w grę wchodzą wysokie
deklarowane kwoty wydatków relatywnie więcej osób polega na bardziej ‚wiarygodnych’ źródłach wiedzy takich jak
doradca w sklepie, strony internetowe producentów, targi
branżowe czy branżowa prasa.
72% badanych deklaruje, iż samodzielnie podejmuje decyzję o zakupie. Odsetek ten jest jeszcze większy gdy badany planuje wydać na zakup nowej kosiarki kwotę powyżej
5000 zł (81% wskazań).

2
2

10% badanych nie potrafiło
wymienić
spontanicznie
10%
badanych
nie potrafiło
żadnej marki
kosiarki.
wymienić
spontanicznie
żadnej marki kosiarki.

n=300, spontaniczna znajomość marek, wielokrotność
odpowiedzi, do badania zostało wyselekcjonowanych
n=300, spontaniczna znajomość marek, wielokrotność
20 marek głownie firm partycypujących w badaniu
odpowiedzi, do badania zostało wyselekcjonowanych
20 marek głownie firm partycypujących
w badaniu
LIDER BRANŻY
OGRODNICZEJ
3
3
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Kryteria wyboru nowej kosiarki pokazują, iż najważniejszym
czynnikiem jest jakość i to niezależnie od typu sprzętu.

60% badanych pielęgnuje trawnik w cyklu 7- lub 14-dniowym
30,9%

30,5%

Cena i funkcjonalności to kryteria wyboru
relatywnie częściej wymienione przez osoby
deklarujące zakup kosiarki akumulatorowej.
Marka sprzętu i wydajność to cechy
częściej wskazywane jako ważne
przy wyborze traktorka koszącego.

10,9%
8,6%

7,7%

Wielkość sprzętu i łatwość przechowywania to czynnik ważny przy wyborze kosiarki elektrycznej.

5,5%
1,8%

1,4%

codziennie

3 razy w
tygodniu

2,7%

2 razy w
tygodniu

1 raz w
tygodniu

raz na 2
tygodnie

raz na 3
tygodnie

raz na 4
tygodnie

rzadziej

Warte podkreślenia jest, iż niektóre kryteria w znacznym
stopniu są ze sobą powiązane:
jakość – kraj pochodzenia marki
okres trwania gwarancji - jakość
jakość – opinie innych użytkowników
cena – opinia innych użytkowników
funkcjonalność - cena

nie koszą w
ogóle

n=300, wielokrotność odpowiedzi

Deklarowana kwota wydatków na zakup nowej kosiarki różni

n=300, możliwa jedna odpowiedź

Traktorek koszący i robot koszący jako ‚przedmiot pożądania’?

Porównując deklarowany zakup kosiarki ze sprzętem posiadanym, można zaryzykować
stwierdzenie, iż część badanych chętnie zmieniłaby swój model na taki o klasę wyżej.

Deklarowany zakup kosiarki

5

się w zależności od typu sprzętu, niemniej największy odsetek badanych jest skłonny
wydać między 1500 a 3000 zł, relatywnie częściej na kosiarkę spalinową.

8

Posiadana kosiarka

Deklaracje zakupowe badanych pokazują, iż
część badanych zamieniłaby posiadaną
kosiarkę na inną, wyższej klasy.

Przepływy wśród typów kosiarek posiadanych a ‚kupowanych’

pokazują, iż kosiarka spalinowa i traktorek koszący mają najwięcej ‚wiernych fanów’.
n=300
Z kolei posiadacze kosiarki akumulatorowej prawdopodobnie chętnie zamieniliby swój
sprzęt na robot koszący lub kosiarkę spalinową.

Jakie rodzaju kosiarkę używa
Pan/i w swoim ogrodzie?
Liczebności

48

Miejsce zakupu kosiarki (a deklarowany poziom wydatków)
* Uwaga! Małe liczebności.

9

6

Jakie rodzaju kosiarkę by Pan/i zakupiła?
spalinowa

elektryczna

traktorek koszący

robot koszący

akumulatorowa

n=162

n=66

n=37*

n=32*

n=12*

akumulatorowa

n=13

40,0%

10,0%

10,0%

40,0%

10,0%

spalinowa

n=168

74,2%

5,0%

14,2%

6,7%

2,5%

elektryczna

n=105

27,3%

53,2%

9,1%

7,8%

5,2%

robot koszący

n=15

27,3%

9,1%

9,1%

63,6%

-

traktorek koszący

n=12

50,0%

-

30,0%

10,0%

10,0%
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Planując wydatek na poziomie do 500 zł,
badani relatywnie częściej wybraliby się
na zakupy do marketu
remontowobudowlanego lub centrum
ogrodniczego. Natomiast osoby planujące
wydatek na poziomie powyżej 5000 zł
zdecydowanie częściej wybiorą jako
miejsce zakupu sklep specjalistyczny.

LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ
* Uwaga! Mała liczebność próby.
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Ponad połowa badanych deklaruję, iż fora internetowe są

głównych źródłem wiedzy o kosiarkach, niemniej częściej są to osoby w wieku do
25 lat, a odsetek korzystających z tego źródła spada wraz z wiekem badanego.

Oferujemy

Osoba deklarujące zakup nowej kosiarki w kwocie pow.
5000zł zdecydowanie częściej wybierają sprawdzone
i pewne źródła informacji jak: doradca w sklepie, strony
internetowe producentów, targi branżowe i branżowa prasa.

szeroki
wybór drzew
o różnych
parametrach

Z kolei gdy wydatek jest rzędu od 501 do 1500zł badani
chętniej polegają na opinii rodziny i znajomych.

n=300, wielokrotność odpowiedzi

Samodzielność w podejmowaniu decyzji o zakupie nowej
kosiarki może być skorelowana z kwotą wydatku.
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decyzję podejmuje
partner/ partnerka	
  

decyzja
podejmowana
jest wspólnie
z partnerem/
partnerką	
  

Posiadamy

Zapewniamy
samodzielnie
podejmuję
decyzję	
  

nowoczesny,
przestronny
plac
szybkiej
sprzedaży

szeroki
asortyment
krzewów
liściastych
oraz iglastych

Biorąc pod uwagę decydenta zakupu kosiarki
a deklarowaną kwotę, można wysnuć wniosek,
iż wraz ze spadkiem tej kwoty ciężar
odpowiedzialności jest przerzucany na innych.
W przypadku gdy deklarowana jest kwota
powyżej 5000 zł decydent chce samodzielnie
dokonać wyboru, gdy kwota oscyluje pomiędzy
1500 a 3000 zł to główny decydent relatywnie
częściej dzieli się odpowiedzialnością
z partnerem/ partnerką, a gdy kwota jest
relatywnie niska, nie mająca dużego wpływu na
domowy budżet, odpowiedzialność może być
częściej przerzucana na partnera/partnerkę.

Dane demograficzne – opis próby badawczej
n=300, możliwa jedna odpowiedź

86% badanych stanowią rodziny 3 lub więcej osobowe; 86% próby to mężczyźni;
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Aktualna

oferta
na stronie
www.byczkowscy.pl
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LIDER BRANŻY OGRODNICZEJ

Glinka Duch., ul. Słowackiego 15
62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel.: + 48 61 818 80 55, fax: + 48 61 817 84 60
www.byczkowscy.pl

AROX DLA DZIECI
na kleszcze, komary
i inne owady
AROX DLA DZIECI

Seria bezpiecznych produktów, chroniących
przed ukąszeniami kleszczy, komarów i innych owadów.
✔ Elektrofumigator + Płyn
• ochrona przez 60 nocy
✔ Płyn na komary i kleszcze
• łatwy w aplikacji
• działa do 8 godzin

✔ Krem na komary i kleszcze
• łatwy w aplikacji
• działa do 8 godzin

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

I TAK MNIE
NIE ZNAJDZIESZ!

www.arox.co

