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Varbergstjej i svenska landslaget i
blomsterbinderi
Varbergsfödda Marinette Månsson är en av fyra toppflorister som ingår i det
svenska laget när Interflora arrangerar Nordiska Mästerskapet i
blomsterbinderi 16-18 januari.
Marinette Månsson
Född 1988 i Varberg. Arbetar hos Interflora Melanders Blommor i Stockholm.
7 års erfarenhet som florist. Är lite av rookien i laget, men har ändå hunnit
tävla i flertalet stora svenska binderitävlingar.
Tankar och förväntningar inför NM i blomsterbinderi: ”Det är spännande och
fantastiskt roligt att få tävla med och mot Nordens bästa florister!”
Floristisk styrka: ”Jag är lyhörd och ser möjligheter istället för problem.
Dessutom är jag stark på olika tekniska lösningar.”
Favoritblomma: ”Alla små blomsterjuveler såsom liljekonvaljer, förgätmigej,
cyklamen och pärlhyacint ligger mig varmt om hjärtat.”
Övriga lagmedlemmar i det svenska landslaget är Hanna Ericson (lagledare),
Johan Pettersson och Sofie Danielsson. Tävlingen äger rum på Formexmässan i Älvsjö, Stockholm, och är en ärorik uppgörelse mellan toppflorister
från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Regerande mästare sedan NM i
blomsterbinderi 2011 är Danmark.
Klockslag att hålla koll på
Torsdag 16 januari kl 14.00
Landslagen förbereder de fyra tävlingsuppgifterna (publikt i montern C23:51,
C24:54)
Fredag 17 januari kl 11.00 - 16.45
Tävlingen pågår!

Lördag 18 januari kl 10.30
Individuella segrare av två av fyra tävlingsuppgifter koras i montern.
Mästerskapets totala vinnare avslöjas för deltagare och Interfloras
medlemsbutiker på lördagskvällen och för allmänheten via Interfloras
Facebooksida och pressrum på söndagen. Under fredag eftermiddag och
lördag förmiddag kan mässbesökare också vara med och rösta fram
”publikens favorit”, och därigenom själv vinna ett vackert Blommogram!
Så kan du bevaka tävlingen!
Som journalist är du varmt välkommen att bevaka Nordiska Mästerskapet i
blomsterbinderi på plats på Formex-mässan; ackreditera dig på
www.formex.se. Har du själv inte möjlighet att vara på plats alla dagar men
ändå vill följa upp resultatet så kan du enkelt anmäla dig som följare av
Interfloras pressrum på MyNewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/interflora. Tävlingsresultat samt fria bilder
på kreationer och vinnarlag publiceras i pressrummet på söndagen den 19
januari.

Interflora AB är Sveriges ledande företag inom blomsterfackhandel och driver
idag Interflora Blomsterförmedling och fackhandelskedjorna Interflora och
Interflora Fresh. Totalt 750 blomsterbutiker runtom i Sverige är ombud för
förmedlingstjänsten Blommogram.
För mer information, bilder eller intervjuer med de olika tävlingsdeltagarna
kontakta Anna Ceder, informatör på Interflora AB: 08-634 44 01,
anna.ceder@interflora.se
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