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Introduktion til Graff



Graffs historie
Graff – begyndelsen (1930)
• Etableret i 1931
• Meget bredt sortiment (potte-

planter, snitblomster og grønsager)
• Salg til det lokale marked

Graff – transformationen (1960)
• Fokus på snitblomster og

buketter
• Salgsområdet blev udvidet



Graff – modernisering og specialisering
(1980) 
• Fokus på potteplanter
• Hibiscus som primære kultur
• Opstart af Hibiscus-forædling med partnere
• Internationalt salg af færdigvarer

Graff – flere kulturer og egen forædling
(2000) 
• Internationalt salg af småplanter
• Supplerende kulturer sammen med 

Hibiscus
• Opstart af egen forædling af Hibiscus 

og efterhånden flere kulturer

Graffs historie



Graff Breeding A/S 
• Producerer færdigvarer af Hibiscus, 

julestjerne og grønne planter
• Internationalt salg af færdigvarer
• Salg af stiklinger/småplanter af Graff 

Breedings sorter i Europa

Graff Kristensen A/S 
• Forædling af Hibiscus, julestjerne, Dipladenia, 

roser m.fl.
• Partner-produktion af stiklinger/småplanter

(USA, Brasilien, Vietnam, Etiopien, Kenya)
• Salg af stiklinger/småplanter uden for Europa

Graff i dag



Graff i dag



HibisQs® partner-netværket



Fokus og udfordringer



Standard produkter
Ekstrem prisfokus

=> Low cost position
Vanskelig markedsføring

High-end produkter
Fokus på produktkategori

Værdi – ikke pris!
=>Markedsledende position
Optimal markedsføring

Kunde-
relationer

Competence

Kvalitet & branding 

Værdi



Price Euro 0,29
Kg Price Euro 0,74
Challenging marketing

Price Euro 2,10
Kg Price Euro 10,90
Possible successfull marketing

Hibiscus



Graff har fokus på
”WOW-effekten” på

forbrugerniveau
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Brand / Trademark for vores genetik



Brand / Trademark for vores genetik



















De nye teknikker



Hvor ser vi potentialet i de nye
forædlingsteknikker?

•Forbrugerfokus
•Miljøfokus
•Producentfokus



Forbrugerne efterspørger et bredt
– og skiftende – farvesortiment



Tidsånden har fokus på ‘naturlighed’ og 
‘renhed’



Producenterne efterspørger sorter, som
kan dyrkes ved en ‘standardmetode’



Vi arbejder med klonformeret
materiale
En genetisk ‘perfekt’ plante
= en ny sort



Målrettet mutationsforædling har et 
kæmpestort potentiale

• Udrulning af ‘en sort’ i en bred 
farvepalette

• Øget forgrening
• Kompakt vækst
• Holdbarhedsegenskaber
• Sygdomsresistenser
• …
• …



Den international konkurrence er benhård!

Og vores ressourcer vil være en begrænsende faktor



Tak for opmærksomheden
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