Beleef het
beste van onze
HortiCultuur

1 mei – 10 mei 2020

Enkele van onze geweldige voordelen voor deelnemers en partners :
 Breng jezelf, je producten en diensten in de kijker
 Surf mee op de indrukwekkende berichtgeving in de pers
 Vermelding in de Floraliënbrochure en online
 Toegang tot exclusieve hospitality en netwerkopties

De KMLP (Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde) wil bijdragen aan het geluk en
welzijn van de mens door hem/haar te inspireren en te ondersteunen in de behoefte om een gezonde,
natuurlijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren en in stand te houden.
HortiCultuur, vandaag en morgen, vormt de levende bouwsteen voor de mens en de samenleving.
(visietekst KMLP)

Zo vormt het evenement Floraliën Gent, een organisatie van KMLP, het hart van onze bijdrage en zetten
verschillende telers, tuinaanleggers en florale kunstenaars de standaard in de Vlaamse bloemen en
plantenwereld. Floraliën-deelnemers vertegenwoordigen niet alleen de top binnen onze bloemen- en
plantenwereld, maar ze geven ook de beste adviezen die er zijn.
Tijdens Floraliën Gent is er een overvloed aan promotiemogelijkheden voor de deelnemers en partners. De
grote verscheidenheid aan vakkennis bij de gespecialiseerde kwekerijen en gerelateerde bedrijven komt hier
volop tot uiting. Elke editie komen tienduizenden bezoekers naar een wereld vol verwondering en
bewondering voor de HortiCultuur.
Floraliën Gent is het grootste florale en groene evenement in België dat zich inzet voor het demonstreren van
topkwaliteit in de tuinbouw en het promoten van een groene omgeving. Mede hierdoor biedt exposeren op
Floraliën Gent de mogelijkheid om samen te werken met toonaangevende figuren en bedrijven binnen en
buiten onze sector.

“Floraliën leidt tot productbekendheid en biedt ons de mogelijkheid
om bij het publiek te polsen naar de interesse in onze teelten. Het
tentoonstellen voor een geïnteresseerd publiek die onze planten
ontdekt, leidt tot toekomstige verkopen en trouwe klanten voor onze
producten. Bezoekers aan Floraliën zijn representatief voor een groot
deel van onze doelmarkt en hier is de beste manier om ze te
ontmoeten.”
Frederik Matthys, De Waele-Wilwoodii

Onder het motto ‘Bloemen en planten brengen mensen samen’
keert Floraliën Gent 2020 terug naar zijn roots, het
Floraliënpaleis in het Citadelpark.
Van 1 tot 10 mei 2020 worden het ICC, de Floraliënhal en het
Kuipke, omgetoverd in “Mijn paradijs, mijn Wereldse tuin”, een
1,5 ha grote binnentuin en 1,5 km ontdekkingsparcours met
meer dan 500.000 bloemen en planten.
©RHS

Deelnemen aan Floraliën Gent 2020
Deel uitmaken van Floraliën Gent geeft je niet alleen de mogelijkheid om naambekendheid te verwerven, maar ook
om met bezoekers in contact te komen, professioneel advies te geven en indien gewenst deel te nemen aan het
Floraliëndorp, waar kwaliteitsplanten te koop aangeboden worden of een bevraging kan gedaan worden.
Deelnemers aan Floraliën Gent kunnen een aantrekkelijk display of een geënsceneerde tuin creëren. We moedigen
kwekers, plantengemeenschappen en tuinbouworganisaties aan hun passie en enthousiasme voor het kweken van
planten te delen. We verwelkomen zeker degenen die zeldzame, ongewone en uitzonderlijke planten aan de man
brengen.
Bedrijven gerelateerd of niet gerelateerd aan de HortiCultuur kunnen in een showtuin hun (potentiële) klanten,
netwerk of doelgroep(en) tonen dat ze dezelfde Visie onderschrijven.

Deze editie wordt een dynamisch interactief festival voor groot
en klein met een uitgebreid aanbod van workshops, demo’s,
animatie, green- en conceptrooms en pop-ups. Ook de kinderen
komen aan bod en kunnen uit de bol gaan in het kinderatelier.
In de nabijgelegen Plantentuin van de UGent zal in een vrij
parcours, de focus gelegd worden op het belang van het
wetenschappelijk onderzoek voor de sierteelt. “Groen in de
stad”, in het bijzonder Verticaal Groen is één van de thema’s die
er op een educatieve wijze zal worden voorgesteld.

Praktische info :
DATUM
vr 1 mei – zo 10 mei 2020
08u00 – 18u00 (laatste toegang 17u30)
Late night
vr 8 mei : 08u00 – 20u00 (laatste toegang 19u30)

Het partnerschap biedt een bedrijf de mogelijkheid om in
contact te komen met het netwerk van FLORALIËN en
andere partners van het partnerplatform.

LOCATIE
Ingang ICC – Uitgang Floraliënhal thv plateau Citadelpark
Vrij parcours : Plantentuin & plateau Citadelpark



THEMA
Mijn Paradijs, Mijn Wereldse Tuin
AVONDPUBLIEK
4 netwerkformules van 19u00 – 23u00








CONTACT
Pieter Toebaert
+32 477 99 46 83
pieter.toebaert@floralien.be
www.floralien2020.be

Als deelnemend bedrijf krijg je de mogelijkheid om
jezelf, je producten of diensten te profileren naar de
belangrijkste doelgroepen, de publieke overheden, de
professionals en uiteraard de groen- en bloemenliefhebbende consument
Gebruik jouw deelname als een 3D-visitekaartje
waarop jouw planten en/of diensten aan potentiële
klanten worden getoond
Bedrijven kunnen profiteren van een enthousiast
tuinierend publiek en hen via een marktonderzoek
benaderen
Krijg waardevolle foto's van jouw deelname voor jouw
website en marketingmateriaal
Zoek de mogelijkheid om jezelf uit te dagen een
vernieuwende, creatieve deelname
Het maken en bouwen van een deelname kan een
geweldige mogelijkheid zijn voor teambuilding en
profilering

