Japansk pris til Knud Jepsen A/S
Kalanchoë Queen Cut flowers har modtaget en pris på Japans største blomstermesse, IFEX
2015, i Tokyo.

Kalanchoë Queen® Cut flowers kom på en flot 3. plads blandt 50 nominerede snitblomster i nyhedskonkurrencen ved den
store japanske blomstermesse IFEX 2015. (Foto: Torben Pedersen)

IFEX er Japans største blomstermesse med mere end 1.400 udstillere fra 20 forskellige lande og et besøgstal, der nærmer sig
39.000.

Den store messe henvender sig til blandt andet florister, havecentre, supermarkeder og grossister og byder på alt inden for
blomster, planter, emballage og brugskunst relateret til blomster.

Messen har selvfølgelig også sin egen nyhedskonkurrence i flere forskellige kategorier. I snitblomst kategorien opnåede danske
Knud Jepsen A/S en flot 3. plads blandt de 50 nominerede for sine Kalanchoë Queen® Cut flowers.

En lokal forædler løb med både 1. og 2. pladsen i snitblomstkategorien for henholdsvis Lisianthus ’Corsage Lavender’ og
Lisianthus ’Corsage Sugar White’. Lisianthus er en kæmpe snitkultur i Japan kun overgået af Chrysanthemum.

Det japanske marked er sultent efter nyheder i snitblomst sortimentet, og interessen for Kalanchoë Queen Cut flowers er
derfor enorm i Japan. Foto: Torben Pedersen.

Enorm interesse i Japan
De første Kalanchoë Queen® Cut flowers er allerede produceret og solgt til gode priser i Japan, og interessen er enorm blandt
japanerne, der er sultne efter nyheder til snitsortimentet. Ikke mindst den lange holdbarhed, der kendetegner Queen Cut flowers
er et stort plus.

Det forventes, at Kalanchoë Queen® Cut flowers også vil hjælpe Kalanchoë som potteplante til et boost på det japanske
marked, hvor den hidtil har lidt under et udbud af gamle, upatenterede sorter i ringe kvalitet.

Knud Jepsen A/S repræsenteres i Japan af småplantefirmaet Takamatsu Co Ltd, der importerer stiklinger fra Hasfarm Young
Plants i Vietnam. Det er således Takamatsu Co Ltd, der er den officielle vinder af prisen på vegne af Knud Jepsen A/S.
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