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 2017-פלורהולנד לרויאל הדוח השנתי של פורסם 

של רויאל פלורהולנד. זה הדוח אשר יובא  2017הדוח השנתי לשנת באפריל, שוחרר  לפרסום  24בשבוע שעבר, ביום 
 לאישור האסיפה הכללית הבאה ביוני.

אמר עם  Steven van Schilfgaardeהמנכ"ל סטיפן ואן סחילפחארדה 
פרסום כי הדוח מבטא את ההתקדמות של הארגון בהגשמת המשימות ה

: שיפור השירותים היומיומיים למגדל וללקוח, העיקריות העומדות בפניו
, פיתוח ניהול Floridayביניהם פיתוח מערכת הרכישה הישירה 

הפעולה בקואופרטיב. הוא -אינטגרטיבי של הלוגיסטיקה, וחיזוק שיתוף
ת' במערכת, והיעד שהוצב ציין גם את הפעילות הנחושה לקראת 'קיימּו

)כיום שיעור תוצרת  2020ד שנת ת עייצור בתנאי קיימּו 90%-להגיע ל –
בפרחי קטיף( "אנו מגשימים את האסטרטגיה שלנו מתוך  33%-כזו הוא כ

מימון ל טוב מצב פיננסי בריא", אמר המנכ"ל, וסיפר כי הושג הסכם
 ארוך. -לטווח

 והנה כמה נתונים נבחרים מתוך הדוח המפורט:

מעט הסתכם לכ 2017מחזור המכירות של רויאל פלורהולנד לשנת  •
מיליארד; גידול שנתי  2.74-. מזה, מכירות פרחי קטיף הסתכמו ל2016+ לעומת 1.2%גידול של ; €מיליארד  4.7
 +. כלומר הצמחים גדלו יותר.0.4%של 

+. שיעור מכירות 5.1%-+, בעוד המכירות הישירות צמחו ב3.5%הגידול השנתי במכירות השעונים היה בשיעור  •
 +.11.9%גן היה גידול של -+, ואילו בצמחי3.1%-ב –בית -+, זה של צמחי5.7%-ישירות של פרחי קטיף גדל ב

 לעומת אשתקד.  -1.8%מיליארד יחידות תוצרת; קיטון של  11.7-בסה"כ נמכרו במערכת כ •

]לא נמסר שיעור עליית מחירי הפרחים  .2016+ לעומת 3.9%המחיר הממוצע לכל סוגי התוצרת עלה בשיעור  •
  קטיף בשתי השנים[-הופיע מחיר ממוצע זהה לפרחי 52לם בדוח הסטטיסטי השוטף לשבוע הקטופים בנפרד, או

; הרווח 2016דומה לאלה של ; €מיליון  337 -שכירות הסתכמו ל-פלורהולנד מעמלות, היטלים, ודמירויאל הכנסות  •
 .€מיליון  22הנקי מהפעילויות הללו היה 

 מחוץ להולנד. 602חברים; מהם  4,141פלורהולנד רויאל , מונה קואופרטיב 2017-נכון ל •

שעונים, בארבעת המכרזות.  35-פלורהולנד. הם משתמשים ברויאל לקוחות פעילים בביצוע רכישות ב 2,500 -כ •
 רכישות בכל יום. 100,000-בממוצע מתבצעות כ

 -13%מתוכם הם קבועים במשרה מלאה.  2.100עובדים; אך רק  4,730פלורהולנד רויאל הועסקו ב 2017-ב •
 חדשים נקלטו במשך השנה.  70-עובדים מלאים עזבו, ו 330. 2016-עסקים בפחות ממספר המו

 RFH Press Release 23/04/2018המקור: 

 מערכת 'פלורהמונדו' ממשיכה להשתכלל

השלב  FloraMondoבאפריל הופעל במערכת 'פלוהמונדו'  26-החל ב
הניסיוני, בו משתתפים מספר לקוחות, המאפשר קישור ל'חשבונות 

מקוונות של -חיצוניים'; כלומר: לקוח מאפשר גישה ישירה לחנויות
. לקוחותיו, ואלו יכולים להציע את התוצרת ישירות ללקוחות שלהם

השלב הבא יהיה הפעלת 'מסנן צבעים' המאפשר ללקוח לחפש את 
רושים לו. השינויים האלה אינם דורשים המוצרים לפי הצבעים הד

מהמגדל פעולות נוספות, אלא רק חושפים את תוצרתו לקהל קונים 
נרחב יותר, ובכך משפרים את הביקוש באמצעות המערכת המקוונת. 

 כדאי לדעת.

בימים אלה עובדים על עיצוב המסכים החדשים, במטרה לשרת טוב 
 יותר את המשתמשים בטלפון חכם. 

 מאפשרת, כידוע, גישה לכל מסלולי המכירה הישירה, ביניהם 'מכירה מוקדמת בשעון'. FloraMondoמערכת 

 Marcel Vrijman 23/04/2018המקור: מכתב מאת 

 פלורהולנד רויאל חדשות 

http://annualreport.royalfloraholland.com/?_ga=2.150371254.1472337927.1524582135-711346560.1481355024#/?_k=do6ksz
http://annualreport.royalfloraholland.com/?_ga=2.150371254.1472337927.1524582135-711346560.1481355024#/?_k=do6ksz
http://annualreport.royalfloraholland.com/?_ga=2.150371254.1472337927.1524582135-711346560.1481355024#/?_k=do6ksz
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 בשבוע הבא –תזכורת: הסדנאות הבאות 

 [  14בידיעון מס' בסבב הראשון דנו בנושא המשילות וחיזוק השעון ]ראו סיכומים 

 נושאים הבאים:ב כםשיתקיים בחודש מאי, אנו רוצים לדון את ,מהלך סבב המפגשים השניב

 מסקנות מהישיבה הקודמת והמשך הדיון. –חיזוק השעון  •

של השפעת החברים ת: הרמה הרצויה המשך דיון במשילּו •
 בעתיד.  המועצהאפשרויות להחליף את הומעורבותם, ו

 .2017אסטרטגיה של רויאל פלורהולנד והצגת המאזן של שנת ה •
( RACועדת הייעוץ האזורית לישראל )יו"ר  ,את הדיון ינחה רותם דביר

 שתתפו בדיון:ונציג ישראל במועצה המייעצת. י

 המייעצת המועצהחבר  Peter van de Polפטר ואן דר פול   

 נציג ההנהלה  Fred van Tolפרד ואן טול  

  נציג 'מועצת המפקחים' Joris Elsgeestיוריס אלסחייסט  

 :מועדיםבדפוס! אנו מתנצלים[ -, בשבוע שעבר חלה טעותלב-שימו]המפגשים ייערכו 

 יוסף-בתלמי 10:00עה ש, בבמאי 9, רביעי וביוםורד,  -בעין 15:30בשעה  במאי 8 שלישיום י

  yaronkohavi@royalfloraholland.comלירון  הירשם על ידי משלוח מייל לנא 

 השפעת החברים ולחיזוק השעון ! ל באשר כםאת ההזדמנות להביע את דעת ונצל

 מתוך מכתב מאת חברי 'מועצת החברים הניסיונית'

  

 
 

 באירופה לערים האוויר מזג תחזית

  

   בשוקי הפרחים באירופה 

http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
http://www.yedion.com/yedion-2018/yedion-1814.html#green1
mailto:yaronkohavi@royalfloraholland.com
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           חירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקדמ

 
 

 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

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

 

מחירי ]כפי שדווח כאן בשבוע שעבר[  16בשבוע מס' 
סנט  20הפרחים בשעונים החלו לעלות. הממוצע עמד על 

+ יותר מהממוצע בשבוע הקודם. זאת 9.5%לגבעול, שהם 
 .-8.5%תוך ירידה בכמות בשיעור של 

 

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע נמוך 
 .+6%-, עבור כמות גבוהה ב-11%בשיעור 

 .-7.5%בשיעור  2016הממוצע היה נמוך מזה של 
  

מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לעלות.   17בשבוע מס' 

+ יותר מזה של 16%סנט לגבעול,  23הממוצע עמד על 

 .-8%השבוע הקודם; זאת תוך ירידה בכמות בשיעור 
  

]ראו בטבלה כאן ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד 

, בעוד הכמות -6%היה הממוצע נמוך בשיעור  משמאל[

 .-10%-בהייתה נמוכה 

היה המחיר נמוך בשיעור  2016בשנת  17בהשוואה לשבוע 

 ]ראו באיור למעלה מימין[ -12%
 

בעקבות המחירים הנמוכים מאשתקד במשך השבועות האחרונים, מחזור המכירות הכולל המצטבר מראשית השנה 
 .2016ל גם מזה ש -1.1%פחות מאשתקד. היקף המכירות המצטבר נמוך בשיעור  -2.4%עומד עתה על 

 RFH Markt & Informatieהמקור: 
. 
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  נא להקיש כאן - 2015ללוח השנתי  פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד-= 'חג = קונים פחות פרחים מהרגיל      :  מקרא

 

  

http://www.yedion.com/marketing/holidays-2015.html
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 VGBחילופי יו"ר בארגון הסיטונאים 

, Lex Ebusס ּו, מר לקס אּבVGBיו"ר ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדים 
הודיע על פרישתו מהתפקיד מטעמי בריאות. הוא ]בתמונה משמאל[ 

-יישאר חבר במועצת המנהלים של הארגון. כהונתו כיו"ר אופיינה בארגון
בון שפרש -, את הרמן דה2016-וס החליף באּב מחדש של מוסדות הארגון.

 שנים בתפקיד.  14לאחר 

]בתמונה , Cees van der Meijמר קייס ואן דר מיי נכנס לתפקיד היו"ר 
מבלאסוויק. הוא יובא לבחירה  Royal Lemkesמנהל ושותף בחב' מימין[ 

 באסיפה הכללית הבאה.

חשיבות רבה במישור של שת"פ בין המגדלים לסוחרים.  VGB]לארגון 
רמת שיתף הפעולה נקבעת, במידה רבה, ע"י אישיותם של העומדים 

 [VGB-פלורהולנד ו –בראש שני הארגונים 

 VGB 23/04/2018 המקור:

   Union Fleursנציג קניה נבחר ליו"ר ארגון 

רמו, -בחר, באסיפה הכללית שנערכה בסן Union Fleurs'הארגון הבינלאומי של סוחרי הפרחים' 
, יו"ר 'מועצת הפרחים  Richard Foxאיטליה, בנציג קניה כיו"ר החדש של הארגון. מר ריצ'רד פוקס

, ישמש נשיא הארגון בארבע השנים הבאות. הוא יחליף את ההולנדי ]בתמונה[ KFCשל קניה' 
בון נבחר עתה לשמש כ'נשיא -בון, אשר שימש כנשיא בארבע השנים האחרונות. דה-הרמן דה

 כבוד' של הארגון.

ארגונים לאומיים של מסחר בפרחים מכל העולם. חבריו  15-מאגד בתוכו כ Union Fleursארגון 
כל יצוא הפרחים הבינלאומי. ]ככל הידוע אין כיום גוף ישראלי -מסך 80%-מייצגים היקף מסחר של כ

 גם מאקוודור[-כךהרשום כחבר בארגון; 

, שנציג ממדינה לא אירופית יכהן בו 1959-הראשונה בתולדות הארגון, שנוסד כבר ב זו הפעם
 הוא ארגון המאגד בתוכו את רוב יצואני הפרחים מקניה. KFCכיו"ר. 'מועצת הפרחים של קניה' 

, ארגון המסחר החקלאי, שהוא הגוף המאגד בתוכו גם SACARמר פוקס נבחר לשמש גם כיו"ר 
 .Union Fleursאת 

   kenyaflowercouncil.org  20/04/2018 מקור:ה

 

 

 

  מבחר מיוחד ומעניין של פרחי ישראל בארה"ב

מישראל, מסתבר, הוא עשיר יותר מאשר רובנו   המיוצאיםמבחר הפרחים 'המיוחדים' 
שהעלתה לרשת חב' יבוא פרחים  סרטון וידאומכירים. הצצה מעניינת מאפשר לנו 

 .Jet Freah Flowersממיאמי, פלורידה, ארה"ב, 

)עופר  FL.Cהסרטון מציג שבעה סוגי 'פרחי גומחה' המיובאים מחב' היצוא הישראלית 
 לא הכרתם...אולי מהר"ל מאלון הגליל(. ביניהם, כאמור, כאלה ש

 מעניין; כדאי להציץ. 

 Jet Freah Flowers 18/04/2018המקור: 

 

 מן העולםמבזקי חדשות  - שמועות פורחות

 מבזקי מוצרים ומחקרים –מוצרי פריחה 

http://kenyaflowercouncil.org/?wpnb_news=kfc-chairman-elected-president-of-union-fleurs
https://youtu.be/9a1jxLG6hcw
http://jetfreshflowers.com/2018/04/18/jftv-israeli-grown-flowers-spotlight/
http://www.flc.co.il/
http://jetfreshflowers.com/2018/04/18/jftv-israeli-grown-flowers-spotlight/

