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GASA Group deltog på Myplant & Garden i Milano med en flot og velbesøgt stand, der
repræsenterede mange danske gartnerier. (Foto: Lotte Bjarke)

Flot og farverig italiensk messe med dansk
islæt
Myplant & Garden er en ung, succesrig italiensk messe målrettet
havecentre. Fjerde udgave af messen havde 650 udstillere.
26. feb 2018 af Lotte Bjarke

Forestil dig en fusion af Fagmessen for Havecentre, Plantefagmessen, Handelspladsen for Prydplanter,
Formland og Have & Landskab.
Så har du nogenlunde en ide om, hvad den italienske fagmesse Myplant & Garden i Milano handler om.

Myplant & Garden strækker sig over 45.000 m2, der er fyldt med alle former for planter og alt, hvad
man i øvrigt kan forestille sig, der kan sælges i et havecenter – og lidt til. Foto: Lotte Bjarke.
Nyt messekoncept med god energi
Myplant & Garden løb af stablen for fjerde gang i dagene 21.-23. februar 2018 i det gigantiske
messecenter Fiera Milano.
650 udstillere fyldte tre store haller med et samlet areal på 45.000 m2. Det er det højeste antal
udstillere i messens korte historie, hvor udviklingen foreløbig kun er gået én vej, nemlig frem.
Konceptet bag messen er skabt af en ny generation i et nyt samarbejde, og det giver virkelig god
energi, der kan mærkes helt ud i messegangene.
En række events, workshops og seminarer krydrer det store opbud af planter af enhver slags – alt,
hvad man i øvrigt kan forestille sig, der kan sælges i et havecenter, og i den ene ende også maskiner,
belægninger og inventar til byrummet målrettet anlægsgartner-segmentet.

GASA Young Plant blev nomineret i kategorien Årets Snitblomst i messens nyhedskonkurrence for
Lisianthus ’Black Pearl, der er forædlet af Sakata. Foto: Lotte Bjarke.

Ærefuld nominering til Lisianthus
GASA Group holdt den danske fane højt på Myplant & Garden med en stor flot stand, hvor mange
danske gartnerier var repræsenteret. Meldingerne fra den danske lejr lød på god interesse for de
danske produkter og mange nye kontakter.
GASA Young Plants var også med på standen og opnåede den fornemme ære at blive nomineret til en
pris i messens nyhedskonkurrence i kategorien snitblomster.
Det var den smukke, mørklilla Lisianthus ’Black Pearl’, der er forædlet af Sakata, der tiltrak sig
opmærksomheden.

Cyclamen ’Masako’ fra Schoneveld Breeding blev kåret som Årets Nyhed i potteplantekategorien. Foto:
Lotte Bjarke.

Pris til dobbelt Cyclamen
I potteplantekategorien blev det den dobbelte Cyclamen ’Masako’ fra Schoneveld Breeding, der løb
med titlen Årets nyhed på Myplant & Garden.

