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Już od 9 lat firma Fosfan każ-
dego roku przez 2 miesiące 
w szczycie wiosennego se-

zonu organizuje event – Rajskie 
Weekendy z Fructusem. – Uważa-
my, że centra ogrodnicze powinny 
być miejscem, w którym nie tylko 
się kupuje, ale przede wszystkim 

można zapytać o radę, a kompe-
tentni pracownicy pomogą w pod-
jęciu decyzji o zakupie. Rolą pro-
ducenta nie jest natomiast tylko 
dostarczanie dobrego produktu, 
ale i bycie ekspertem marki, któ-
ry znając produkt wyjaśni wątpli-
wości i podpowie jak pielęgnować 

rośliny – mówi Magda Olejnik, 
zastępca dyrektora handlowego 
ds. marketingu w firmie Fosfan. 
Główną ideą akcji było pokaza-
nie, że marka Fructus dba o rela-
cje z konsumentami i wychodzi 
naprzeciw ich potrzebom. Tego 
typu akcje są w tej chwili najlep-
szą formą dotarcia do klientów 
w momencie podejmowania de-
cyzji zakupowej – dodaje Rafał 
Buda, kierownik Działu Sprzeda-
ży Nawozów Ogrodniczych w fir-
mie Fosfan. 

W tym roku ekspertem mar-
ki Fructus była Joanna Woźniak 
z Centrum Edukacji Ogrodniczej 
Zdroje w Szczecinie. Służyła po-
radami nie tylko na temat nawo-
zów marki Fructus, ale dzieliła się 
również swoją wiedzą z zakresu 

W każdy weekend od 22 kwietnia do 27 maja klienci Centrum 
Ogrodniczego Rajski Ogród w Szczecinie brali udział w wyjątkowym evencie 

połączonym z promocją nawozów marki Fructus. Akcja „Rajskie Weekendy 
z Fructusem” od lat jest organizowana z wielkim sukcesem przez firmę Fosfan
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uprawy roślin. Podczas prezento-
wania marki i jej produktów po-
ruszała tematy związane z pie-
lęgnacją krzewów i kwiatów na 
balkonach, tarasach i w ogrodzie. 
Zainteresowani otrzymywali pora-
dy na temat trawników, ogrodów 
warzywnych, ale też ziół. Podczas 
pokazów klienci zadawali pytania 
dotyczące nawozów do stosowania 
pod konkretne rośliny. – Będąc eks-
pertem podczas „Rajskich Week-
endów z Fructusem”, zauważyłam 
wśród klientów dużą potrzebę kon-
taktu i rozmów ze specjalistą, któ-
ry pomoże im dokonać właściwego 
wyboru. Miłośnicy zieleni chętnie 
zadawali pytania, dzielili się spo-
strzeżeniami i opiniami. Zdecydo-
wanie widać, że mają oni potrzebę 
bezpośredniego kontaktu. Marka 

Fructus była bardzo dobrze znana 
wśród klientów, produkty są roz-
poznawalne i dobrze kojarzone – 
podsumowuje Joanna Woźniak 
z Centrum Edukacji Ogrodniczej 
Zdroje w Szczecinie. Warto dodać, 
że cały czas obserwuje się również 
duże zainteresowanie nawozami 
naturalnymi Fructus Natura Bio-
humus Vital, które stosowane są 
często do uprawy roślin w pojem-
nikach na balkonach i tarasach. 
Trzeba pamiętać, że nabywcy cały 
czas szukają odpowiedzi na nurtu-
jące ich pytania związane z uprawą 
i pielęgnacją roślin Chętnie robią 

zakupy w miejscach, które im to 
gwarantują oraz pozwalają w cie-
kawy sposób spędzić czas. 

Wyróżniające materiały POS 
w postaci nowych standów i spe-
cjalna promocja spowodowały, że 
klienci chętnie kupowali produk-
ty marki Fructus. – Takie spotka-
nia przyciągają klientów. Event 
Rajskie Weekendy z Fructusem 
idealnie trafia w potrzeby nabyw-
ców, dlatego od lat organizujemy 
go wspólnie z firmą Fosfan – pod-
sumowuje Wojciech Patora z Cen-
trum Ogrodniczego Rajski Ogród 
w Szczecinie. 
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