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 מוצלח כרגיל  –היריד המסחרי הבינלאומי של רויאל פלורהולנד באלסמיר 

( התקיים באלסמיר, 8-10/11/2017שישי בשבוע שעבר )-בימים רביעי
של  International Trade Fairשנה, היריד המסחרי הבינלאומי -כמדי

רויאל פלורהולנד, אשר כבר מזמן הפך לאירוע השנתי המרכזי עבור ענף 
בעולם הרחב כולו. עם התערוכה למעשה הפרחים באירופה, באפריקה, ו

, המתקיימת במקביל בכפר סמוך, ועם IFTFהמקצועית הפרטית 
זהו האירוע  –אירועים בינלאומיים הנערכים בהולנד בשבוע היריד 

ורגל בענף הפרחים; וכך הפך שבוע -מי שיש לו ידהמושך אליו את כל 
 המוצר.-היריד לזירת מפגש בין העמיתים בענף, מכל חלקי שרשרת

טרם פורסמו הנתונים על מספר המבקרים, אך לפי נתונים חלקיים נראה 
 שמספר המבקרים ביריד ממשיך לגדול משנה לשנה. 

ם; מספרם מוערך ענף רבי-גם מישראל ביקרו ביריד כמובן מגדלים ועובדי
 מגדלים. 20-, מהם כ30-כיותר מ

חברות היצוא 'מועצת הפרחים' ו'אביב' החזיקו ביתנים ביריד. חב' 'ערבה' 
 הייתה מיוצגת בתוך הביתן של חב' הפריקה 'אופטימל קונקשן'.

מבחינת רויאל פלורהולנד היה האירוע המרכזי ביריד הנוכחי, ללא ספק, 
זוהי המערכת   .Floridayהשקת המערכת החדשה למסחר מקוון 

לכנס בתוכה את כל הזירות הדיגיטליות הקיימות, ושואפת להיות  שאמורה
על' גם עבור יוזמות אחרות של זירות כאלה בענף בהולנד. -'מערכת

 Gerhard van derהפרויקט גרהרד ואן דר בייל  המצגת שהגיש מנהל
Bijl  פלורהולנד ביריד משכה הרבה מאוד מתעניינים, רובם ויאל רבביתן

 שבאו תצוגה מיוחדת למגדלים ]ראו בתמונה למעלה משמאל[ מגדלים
ראשוני המגדלים רשמו את  מחוץ להולנד נערכה באנגלית ביום שישי.

נים שהזירה החדשה עצמם בזמן היריד כמשתמשים במערכת. מאמי
שהמגדל נכנס  מאחרמקלה ומפשטת את כל מסלולי המכירה הישירה, 

 לזירה פעם אחת, ומקבל גישה לכל המסלולים, וחשיפה לכל הלקוחות.

פעילות חשובה אחרת של רויאל פלורהולנד הייתה בביתן של מח' הטיפול 
מספר המגדלים , אשר זכה להצלחה רבה. מספר ניצן מוקסי: "]ראו בתמונה האמצעית כאן משמאל[ FHSבפרח מט"פ 

, אנו רואים זאת IFTF-ביתן ב היהובהתחשב בעובדה שלחלק ממגדלינו  מאשתקד;שעברו בביתן שלנו היה גדול 
ביקרו  'שלנו'אבל לא רק מגדלים  כמחמאה לקשר שלנו עם מגדלינו.

ם אין אפילו גם מספר מגדלים שעדיין לא עובדים אתנו ולחלק ;בביתן
לשמחתנו,  באו לבדוק אם יש מקום לשיתוף פעולה. ; הםמספר במכרזה

מביה ואיטליה, ישנם גם מספר ולצד מגדלים חדשים מרואנדה, קול
לשירותי  לחזור האפשרות ם לבדוק אתנימגדלים ישראלים אשר מעוניי

משיחות על נושאים כלליים על הקורה ברויאל  וזהו שינוי מבורך. ;המחלקה
כמה המעורבות והידע של המגדלים לוקה  עדשוב ושוב  למדנולורהולנד, פ

החלק  .קיבלנו מחמאות רבות על שפע הפרחים שהוצגו בביתן בחסר.
המשעשע היה בפירוק. עשרות אוהבי פרחים רוקנו את הביתן בתוך פחות 

 .."מעשרים דקות.

 לאלסמיר, בכפר פייפהאויזן הסמוך IFTFגם האירוע המקביל, תערוכת 
ורשם שיאים חדשים ]נתונים נביא בשבוע הבא[. ישראלים שקק חיים 

 הרוש.-נוסעים עד הולנד כדי להיפגש; בתמונה: מיכה דנציגר ושמוליק בן

 RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij 10/11/2017 ניצן + +ירון  :ותהמקור
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 תזכורת: מפגש חברי רויאל פלורהולנד עם הנהלת הארגון

במסגרת סדרת המפגשים האזוריים לקראת האסיפה הכללית של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד עם המגדלים 
 החברים בארגון, יתקיים גם מפגש בישראל.

 בבית העם בגבעת חן 09:30בשעה  15/11/2017המפגש יתקיים ביום רביעי 

 :סדר היום

 התכנסות עם קפה ועוגה 09:30

 הדיוניםתחילת  10:00

 סיום המפגש וארוחת צהרים קלה 13:00

 יימסרו עדכונים על כל הקורה בתאגיד, 
 2018-מבנה התעריפים, ועיקרי הצעת התקציב לב יםשינויה יידונוו

 :מטעם פלורהולנד ישתתפו

Lucas Vos    ,המנכ"ל הפורש   לוקאס פוס 

Emiel Barendse  ,חבר במועצת המפקחים ,מגדל  אמיל בארנדסה 

Jan Mantel  ,פרחים המועצה המייעצת,יו"ר  -מגדל    יאן מנטל 

Sjaak Buijs    ,צמחים המועצה המייעצת,יו"ר  -מגדל    שאק באויס 

Hans Jakop Burkens הבינלאומי לקוחותהשרות ראש   בורקנס, הנס יקוּפ  

Fred van Tol   אזורי( מגדליםמנהל שרות  היהמנהל הפיתוח העסקי הבינלאומי )  רד ואן טול, פ 

 בישראל. הצפוי מתייחס גם לביקורו ]באנגלית[ שבסופה הוא  בשיחת וידאו מוקלטת של לוקאסמומלץ לצפות 

 כם!מצפים לבואמעורבותכם חשובה! 

 מסר: ירון כוכבי

 זוכים ישראלים ב'פרס הצבעוני ההולנדי'

 Dutch Tulip Awards 'פרס הצבעוני ההולנדי' בתחרות
]שהחליפה את 'צבעוני הזכוכית' של השנים האחרונות[ 

המוצלחת לשוק  החדירהמטעם רויאל פלורהולנד, עבור 
, היו הפעם גם זוכים מישראל: במקום 2017בשנת 

השלישי בקטגורית פרחי קטיף זכה הפרח של המטפח 
מהזן קנדי סקופ  / תגית הישראלי דנציגר, סקביוזה
Scabiosa Candy Scoop :והמגדלים המספקים אותו ,

זאב פלס מכפר חיים, 'גידולי מזל' מתלמי יוסף, שחר 
    .Livewire Flowersההולנדי הס, והמגדל -מכפר

 או ברכה!ש  

נוי מהזן -םּום / ׁשליּו; ובפרס השני זכה ָאMoermanשל המגדל  Roselilyבפרס הראשון זכה פרח השושן מסדרת זני 
'Green Drops' משק של Mellema-Versteeg. 

 שיווקי.-מרפסת וגן, ורעיון-בית, צמחי-כן חולקו פרסים בקטגוריות צמחי-כמו

 . באתר של רויאל פלורהולנדבקרו  –לפרטים מלאים באנגלית 

 הודעה לעיתונות RFH 08/11/2017המקור: 

  

https://www.royalfloraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v57122/vlog-18-lucas-vos-trade-fair-2017-floriday-en-cooperatie-2020-de-kracht-van-samenwerking
https://www.royalfloraholland.com/en/speciale-paginas/search-in-news/v57122/vlog-18-lucas-vos-trade-fair-2017-floriday-en-cooperatie-2020-de-kracht-van-samenwerking
https://www.royalfloraholland.com/en/supplying/news-and-events/v57120/who-went-home-with-the-dutch-tulip-award-2017-discover-it-now
https://www.royalfloraholland.com/en/supplying/news-and-events/v57120/who-went-home-with-the-dutch-tulip-award-2017-discover-it-now
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 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

 

  

   הפרחים באירופהבשוקי  
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         מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

 

 מחירי של המוחלטים הערכים את מראה שלעיל העקומה
 . האחרונות השנים בשלוש בשעונים קטיף פרחי

 

 ושיעורי מופיעים ערכי הכמות והמחיר, משמאל בטבלה
. אשתקד המקביל השבוע לעומת, המדווח בשבוע השינוי

 לעומת בהם השינויים אשר מוצרים כוללת אינה הטבלה)
 (.מזעריים היו אשתקד

 

-מראה את נתוני המכירה של צמחי אינה: הטבלה הערה
 בנתון המסכם את סה"כ המכירות. אכן כלוליםגן, אך הם 

 

צנחו מחירי  כפי שפרסמנו בשבוע שעבר[] 43בשבוע מס' 
; -15%בשעונים לעומת השבוע הקודם בשיעור הפרחים 

סנט לגבעול. זאת תוך ירידה בכמות  24הממוצע היה 
 .-14.4%הכללית של 

בלבד, תוך  -3%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב
 .-2%ירידה בכמות בשיעור 

  
זינקו מחירי  ]ראו בטבלה כאן משמאל[ 44בשבוע מס' 

+ לעומת 16%פרחי הקטיף בשעונים בשיעור כמעט 
סנט לגבעול.  28-השבוע הקודם. הממוצע עמד על קרוב ל

 (.-3.7%הכמות הכללית ירדה מעט )
+, 8%-בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב

 בעוד הכמות הכללית לא השתנתה.
 RFH Markt & Informatieהמקור: 

 
 
 

 

 'הפסגה העולמית של ענף הפרחים' נערכה לראשונה 

רויאל פלורהולנד אירחה באלסמיר, בימי היריד המסחרי, את הכינוס הראשון של 'ועידת הפסגה לענף הפרחים העולמי' 
World Floral Summit בון -הרמן דהביוזמת  שהתכנסה לראשונה Herman de Boon]נשיא הארגון  ]בתמונה

נעדר מן האירוע, לאחר שנפגע בתאונת  הרמן ]למרבה הצער Union Fleursהבינלאומי לסחר בפרחים יוניון פליירס 
דרכים; אנו שולחים לו מכאן איחולי החלמה[. ליוזמה הצטרפו שורה של ארגונים ענפיים בינלאומיים, המיצגים את 

 .Fleuroselect, AIPH, Florint & Cioporaם לוועידה, כמו המרכיבים השונים של הענף, אשר שלחו את נציגיה

 מבזקי חדשות מן העולם - שמועות פורחות
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הדיונים עסקו בעתיד ענף הפרחים בעולם. את ההרצאה המרכזית נשא איש אקדמיה הולנדי, 
, אשר הגדיר את השינויים הקורים Jan Rotmansמומחה לניהול שינויים, פרופ' יאן רוטמנס 

ת", והסביר שהמהפכה הדיגיטלית הופכת בענף "האתגר החשוב ביותר במאה השנים האחרונו
 את הסדר הישן בענף, אולי גם את הרגלי הצריכה.

פלורהולנד הפורש, לוקאס פוס, שם גם הוא את הדגש על השינויים הטכנולוגיים רויאל מנכ"ל 
אך לדעתו האיום האורב לשחקנים הנוכחיים בענף יבוא דווקא מצד ענקי  ;שישפיעו על הענף

בבא ואמזון,  אשר אם וכאשר יחליטו להיכנס למסחר -י, כמו עליהמסחר האינטרנטי העולמ
הם עלולים לפגוע באופן מהותי בדומיננטיות של מגדלי הפרחים בענף. לכן, לדעתו,  –בפרחים 

יק/ואקום שיזמין כניסת חייבים להקדים ולהתארגן למסחר בשיטות המקוונות, כדי למנוע ר  
, ולענף Uberשקורה לענף המוניות עם כניסת  כפיוננו; כוחות גדולים וחזקים במקומנו, ועל חשב

 .Airbnbהמלונאות ע"י 

פעולה בינלאומי באה דווקא מדרום אמריקה. מזכ"ל ארגון יצואני הפרחים הקולומביאנים -קריאה נרגשת לשיתוף
Asocolflores מר אוגוסטו סולאנו ,Augusto Solano תהמייצאו, קרא ליצואני הפרחים מכל המדינות החשובות 

 ולתכנון משותף של קידום הצריכה. ,פרחים לשתף פעולה בנושאי השוק העולמי; בעיקר בלימוד הרגלי הצרכנות

  Vakblad v d Bloemisterij  + RFH Nieuws 10/11/2017המקורות: 

 על מפת החדשנות העולמית'אביב' מציבה את ישראל שוב 

רעיונות יצירתיים להגדלת צריכת הפרחים בעולם'  22אירוע השקת הספר '
[ התקיים בימי 42בידיעון מס' בהוצאת חב' 'אביב' ]ראו פרטים בכתבה 

 וזכה לתהודה רחבה ולתגובות מפרגנות.היריד המסחרי באלסמיר, 

אביב 'ושל  ,מישראל ענף הפרחיםשל  והפקת הספר נעשתה כחלק מתרומת
 את לילהגדהשואפת  ,ולנדפלורהרויאל לאסטרטגיית  ,בפרט 'הרמוני

ההשקה נפתחה בשיטוט בין רעיונות . השימוש וצריכת פרחי הקטיף בעולם
להבין ולהמחיש את מאפשר ה ,דפי הספר שנבנו באופן מוחשי ומוגדל

 השימוש המוצע בכל רעיון.

ולאחר מכן  ',למותג הרמוני 6החלק הרשמי  נפתח במצגת 'יום הולדת 
העניקו  ,ולנדמנכ"ל רויאל פלורה – פוסולוקאס  ,מנכ"ל אביב משה פרץ

בחתימה אישית מעל הבמה את חמשת העותקים הראשונים לשחקני 
'ראשי מ כמהשל  נוכחותם ף.שרשרת השיווק המרכזיים של פרחי הקטי

הענף' בהולנד באירוע של 'אביב' תרמה כמובן להבלטתו, ולסימונו כ'אירוע 
 מרכזי' בין אירועי היריד.

 תהמנכ"ל הפורש, בצור פוס,סיום החלק הרשמי הוכנה הפתעה ללוקאס ב
ישראל. במעמד זה רותם דביר ומשה במצגת עם תמונות מביקוריו ומפגשיו  

פרץ העניקו לו ספר שהוכן במיוחד עבורו בעותק אחד בלבד הכולל הקדשה 
אישית ותמונות מביקוריו בארץ ומפעילויות הרמוני בהם השתתף.  לוקאס 
התקשה להסתיר את התרגשותו ועל גבול דמעות  נישאר חסר מילים על 

 משמאל[ כאן בתמונה את הרגע המרגש ]ראו הבמה...

האירוע הובלט בדיווחים על אירועי היריד, ותואר כ'מציב אתגרים לענף כולו'. 
לתודעת אין ספק שהמבצע הזה, שהושקעו בו הרבה עמל ומחשבה, החזיר 

את מגדלי ישראל כנושאי הדגל של הקהל הבינלאומי שהתאסף ביריד 
' מוצרים וזנים חדשים, אלא יחדשנות ויצירתיות בענף; והפעם לא רק כ'מגל  

 גם כמחדשים בתחום השיווק. 

 . מבט לכמה מהרעיונות שהוצגו בספר גם הכוללת במצגת התמונות מההשקה החגיגיתלצפות כדאי 

 ובשם ציבור מגדלי הפרחים בישראל, אנו מריעים לחברינו ב'אביב'. כל הכבוד!בשם צוות רויאל פלורהולנד, 

  + FloralDaily 11/11/2017 אביב :ותהמקור

 

 

http://www.yedion.com/yedion-2017/yedion-1742.html#orange2
https://www.dropbox.com/s/xc5nvq4ipk7guzu/Pictures_from_aalsmeer_low.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xc5nvq4ipk7guzu/Pictures_from_aalsmeer_low.pdf?dl=0

