Tot disseny amb flors i plantes
parteix d’una idea, d’un esbós. I
a Mercabarna-flor descobrireu
com aquests esbossos es
transformen en peces d’autèntic
art floral

10.00 - 13.00h
Demostracions escoles art floral
Descobriu les tendències en disseny d’aquesta
temporada i les tècniques artístiques més
innovadores de la mà d’algunes de les millors
escoles d’art floral espanyoles.
Les escoles participants són:
Deflorarts (Gijón)
Escola Disseny Floral i Paisatgisme (Barcelona)
Escuela Andaluza de Arte Floral (Sevilla)
Escuela Itinerante de Floristas Artesanos (València)
Rosa Valls-Formació (Barcelona)
Distribuïdes per tot el Mercat.

11.00 - 12.00h

PROGRAMA MATÍ
9.00 - 11.00h
Esmorzar a Mercabarna-flor
Xocolata amb xurros gratis per a tots!

Conferència “La pÀgina web del
florista: el disSeNY I tres formEs
d’incrementar Les venDes”
L’artista floral Mike Bourguignon explicarà eines
per analitzar si el teu web funciona i com fer-lo
rendible, així com mètodes de màrqueting en línia per
transmetre el millor de l’artista que hi ha dins teu.
Sala Polivalent (1a Planta) | Entrada lliure fins omplir
aforament.

14.15h

9.00 - 10.00h

Dinar POPULAR

Concurs “Dóna llum al Nadal”

12.15 - 13.15h

Els floristes participants hauran de presentar
ltreballs decorats amb flors i plantes d’inspiració
nadalenca, on la llum sigui l’element principal.
Consulta les bases del concurs a
www.mercabarna.es/mercabarna-flor

Conferència
“Coaching per al sector floral”

Opció 1:
· Arròs
· Pollastre a la brasa
· Beguda i postres

El guanyador obtindrà un sopar per a dues persones
al prestigiós Restaurant Tickets.

L’artista floral Sergi González explicarà tècniques per
millorar la part empresarial i emocional del florista,
donarà les claus per gestionar millor el temps i
aportarà noves idees per vendre més.

Recepció i exposició de treballs al passadís de l’entrada
principal del Mercat.

Sala Polivalent (1a Planta) | Entrada lliure fins omplir
aforament.

13€

Places limitades

Compra de tiquets prèvia al 93 556 32 42 (de 8 a 14h) i
el dia de les Mercademostracions al Punt d’Informació.

Opció 2: Restaurant Les Flors
Menú especial

20€

Reserves: 93 556 81 00 | rest.lesflors@hotmail.es

XXXIV Mercademostracions

DURANT TOT EL MATÍ
Concurs d’arranjament
d’arbres de Nadal
Les empreses del Mercat competiran per guarnir
el millor arbre de Nadal amb producte de les
seves firmes. Els arbres estaran arranjats per
alumnes de diferents escoles d’art floral.

Taller infantil
“Garlanda amb AROMES DE NADAL”

Diumenge 12 de novembre de 2017
a Mercabarna-flor

a càrrec de Mònica Fernández d’AromaLaboratory
Adreçat a infants de 6 a 15 anys. El primer taller serà a
les 10.45h i el segon a les 12.15h. Gratuït.
Aforament limitat | 20 places per taller
Inscripció prèvia a:

mbflor@mercabarna.cat
93 556 32 42

COM ARRIBAR ?
Ctra. Antiga de València (B204), 1
08830 Sant Boi de Llobregat
93 556 32 42 | 93 556 30 00
mbflor@mercabarna.cat
www.mercabarna.es
facebook.com/mercabarnabarcelona
facebook.com/mercademostracions

PROGRAMA TARDA

COL·LABOREN

16.00 - 18.00h
Demostració
“1982-2017 L’Escola Disseny
Floral i Paisatgisme. 35 anys de
laboratori de disseny floral”
Professors de l’escola realitzaran aquesta
demostració floral per compartir els 35 anys de
la fundació de l’escola. El disseny de l’acte anirà
a càrrec d’Alfons Tost i Francesc Porres.
Sector Planta del Mercat

organitzen
VINE I DESCOBREIX
UN NADAL DE DISSENY!

