Sion's most instagrammable flower dinner
Maandag 11 juni startten wij de Flower Trials met het Flower
Dinner, thema dit jaar was Sion's most Instagrammable Orchid
Show. Ruim 150 klanten uit o.a. Brazilië, Iran, Peru, Mexico en
Nederland schoven aan tafel.
Voorafgaand aan het diner was er een lezing van trendvertaler
Sandra Könings. Zij vertelde de gasten over komende trends
en welke kansen deze bieden voor de phalaenopsis. "Ik zie nog
steeds veel mogelijkheden voor de phalaenopsis. Of de trend
nu wit, urban of jungle is, de phalaenopsis past altijd in de
tijdgeest: voor elke dag, elk land en elk feestmoment. Daarbij
is een phalaenopsis een cadeau: een boeket dat meer dan twee
maanden bloeit", aldus Könings.
We kijken terug op een geslaagde week waarin we ruim 450
bezoekers hebben mogen ontvangen.
Een korte video compilatie kunt u hieronder bekijken.

Orchid Creators

Hortitec Brazilië 2018
Dit jaar hebben wij 20 t/m 22 juni voor de vierde keer deelgenomen
aan de Hortitec, Holambra, Brazilië. De Hortitec is een jaarlijkse
technische beurs met deelnemende bedrijven uit binnen- en
buitenland. De beurs is gericht op de lokale kwekers; de deelnemers
bestaan voornamelijk uit leveranciers van allerlei verschillende producten
voor de kwekers zoals: stekmateriaal, substraat en
kunstmeststoffen. Sion was aanwezig met een in het oog springende
stand. De presentatie kon op enthousiaste reacties van de bezoekers
rekenen, er zijn dan ook veel foto's en selfies gemaakt.

Naast een contactmoment met bestaande relaties is de beurs voor ons
altijd een perfect moment om nieuwe contacten op te doen. Opvallend
feit is dat steeds meer kwekers in Zuid-Amerika geïnteresseerd zijn om
te starten met de phalaenopsis-teelt, doordat ze de populariteit van
phalaenopsis enorm zien toenemen.

Sion versterkt directie met Ewout van den
Dool
Per 1 sept a.s. start Ewout van den Dool als Managing Director bij Sion
Young Plants. Ewout gaat samen met directeur/eigenaar Eric Moor de
directie van Sion vormen. De huidige financieel directeur Hans Olsthoorn
gaat parttime werken en blijft verantwoordelijk voor de financiën en
adviseert de directie van Sion.
Van den Dool wordt verantwoordelijk voor de gehele interne aansturing
van het bedrijf, waardoor Eric Moor zich nog meer extern kan richten op
(internationale) marktontwikkelingen bij klanten, acquisitie en innovatie.
Eric Moor: ‘Gezien de groei en ambities van Sion is, naast voortdurende
innovatie en ontwikkeling, een sterke teamorganisatie van belang.
In zijn rol als adviseur bij Triple Group heeft Ewout de afgelopen jaren
diverse bedrijven en ondernemers binnen en buiten de agribusiness
begeleid in strategievorming, professionalisering van organisaties en
optimalisering van bedrijfsprocessen. Met de toevoeging van Ewout aan
ons team kunnen we ons bedrijf verder professionaliseren.

Sion Top Model in the spotlight: Evolution
Phalaenopsis Evolution is vanwege haar bijzondere kleur revolutionair te
noemen! Dit sterke ras is een geslaagde aanvulling voor het specially en
fancy segment.
De Evolution is tevens geschikt voor toepassing als Cascade-type. Voor
dit bijzondere ras zijn er sfeerbeelden en een speciale story ontwikkeld.
Dit promotiemateriaal is voor kwekers van Evolution beschikbaar.
Interesse? Klik hier om contact op te nemen met onze afdeling
marketing.
Potmaat: 12 cm
Planthoogte: 55 - 65 cm
Bloem: ca. 8 cm Ø
Aantal bloemen: 20+
Houdbaarheid: > 70 dagen

Save the date

AVG
Eind mei is een nieuwe wetgeving rondom persoonsgegevens ingegaan.
Wij vragen iedereen in ons netwerk of we u mogen blijven mailen met
updates, nieuws en events van Sion. Wilt u onze nieuwsberichten en
uitnodigingen niet meer ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze
nieuwsbrief uitschrijven.
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