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Mercademostracions de Mercabarna-flor: 11 de novembre

Noves tendències de Nadal i 2019:
‘Més flors que mai’
• Conferències practiques: Com dinamitzar les floristeries
Mercabarna-flor celebrarà la 35 edició de les seves clàssiques Mercademostracions,
diumenge 11 de novembre. Aquest dia al Mercat es reuniran destacats floristes
nacionals i internacionals per presentar les últimes tendències en arranjaments florals i
productes per al proper Nadal i per a 2019. Deixant enrere la moda del minimalisme,
aquest any l'esdeveniment es centrarà en com ha de notar-se la mà del florista davant
la major abundància de flors en els arranjaments florals i, també, com dinamitzar les
floristeries per captar i mantenir els clients.
Per això, Mercabarna-flor ha previst, durant tot el matí, una sèrie de conferències
pràctiques per aportar idees als floristes a l'hora de millorar els seus negocis. Com cada
any, les Mercademostracions reuniran a uns 2.000 professionals de tot Espanya.

Les Escoles d'art floral aportaran noves idees per Nadal
Durant tot el matí algunes de les millors escoles d'art floral d'Espanya realitzaran
demostracions per presentar les tendències del proper Nadal. Aquest any les escoles
participants són: Escola Disseny Floral Paisatgisme, Escuela de Artesanos Floristas de
Aragón, Escuela Vasca de Arte Floral L’Oreart, Laboratorio Signorifiori de Italia i Rosa
Valls-Formació.

Carles Jubany i Fréderic Jupré presentaran les tendències de 2019
La gran demostració de la tarda comptarà amb el representant espanyol de la pròxima
Copa d'Europa d'Art Floral 2020, Carles Jubany, i amb el finalista de la Copa del Món
Interflora d'Berlín 2015, Fréderic Dupré.
Els dos reconeguts floristes presentaran les noves tendències en arranjaments,
tècniques i productes florals i ens donaran idees per al proper Nadal.

Demostracions d'embolcalls i estructures d'arranjaments florals
En el decurs del matí, hi haurà diversos punts de demostració per tot el Mercat, en els
quals floristes especialitzats mostraran com donar valor als arranjaments florals a través
de l'embolcall que utilitzem i de com ho presentem.
Així mateix, altres demostradors mostraran com treure partit a les estructures per donar
volum i originalitat als treballs florals.
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Concurs entre floristes espanyols: Redescobreix l'arbre de Nadal
També, durant el matí, tindrà lloc un concurs protagonitzat per floristes que competiran
pel premi al millor arranjament floral nadalenc. Aquest any, aquest treball consistirà en
decorar un arbre nadalenc de poc més de mig metre.
A més del premi, un viatge per a dues persones, els finalistes obtindran el prestigiós
diploma del Concurs. Tots els treballs s'exposaran durant la jornada davant els
professionals assistents a l'esdeveniment.
Per participar, consultar les bases i els premis del concurs, es pot visitar l'apartat
Mercademostracions del web de Mercabarna-flor (www.mercabarna.es/mercabarnaflor). Hi ha temps d'inscriure fins al 6 de novembre.

Com dinamitzar els canals online de la floristeria
A mig matí, diversos experts explicaran als floristes assistents com treure el màxim partit
a Internet per vendre més flors, plantes i complements: Quines xarxes socials són les
més recomanables per al negoci de les flors, com atraure i connectar amb el públic
objectiu, quins són els avantatges de crear un perfil professional amb imatge de marca,
etc.

Màrqueting olfactiu sostenible per atreure clients
Al final del matí, experts en màrqueting olfactiu explicaran als professionals assistents
per què és molt important l'aroma dels seus negocis i dels treballs florals que realitzen.

Passarel·la de moda per a floristes: noves i atrevides bates de treball
Al llarg del matí, hi haurà una desfilada de roba de treball per a floristes, en què es
presentaran noves i atrevides peces pensades per a floristes. A més, s'explicarà la
importància de la vestimenta laboral, el seu disseny, colorit ..., per donar identitat al
negoci.

Taller floral infantil
Durant el matí, es farà també un taller floral gratuït per a nens de 6 a 15 anys, que
comptarà amb monitors, els quals ajudaran els petits a fer arranjaments florals
nadalencs que després es podran endur a casa.

35 aniversari de les Mercademostracions
Mercabarna-flor convidarà a tots els participants a les Mercademostracions a una copa
de cava i un pica-pica per celebrar els 35 anys de l'esdeveniment.
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