Forum Promotorów Ogrodnictwa –
i my tam byliśmy!
Nie mogło zabraknąć nas na pierwszym Forum Promotorów
Ogrodnictwa – spotkaniu dla twórców i blogerów z „zielonej
branży”. Zdobyliśmy cenną, praktyczną i teoretyczną wiedzę, sami
również przekazaliśmy słuchaczom co-nieco na temat
Inspirowanych Naturą. Zobaczcie, jak było!
Forum Promotorów Ogrodnictwa odbywało się od 22 do 24 lutego i
towarzyszyło Targom Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu „Gardenia” na MTP
w Poznaniu. Podczas spotkań edukowaliśmy innych, sami również wynieśliśmy
wiele inspirującej wiedzy z wielu dziedzin: od marketingu, poprzez PR, kończąc na
poradach ogrodniczych i sposobach na stworzenie pięknego ogrodu: zarówno tego
przydomowego, jak i miejskiego.
Zaprezentowaliśmy też to, co sami wnosimy do świata „zielonych inspiracji” –
prelekcję poświęconą ideom nam przyświecającym znajdziecie w serwisie
YouTube. Dziękujemy za wartościowe spotkanie!

Te wpisy czytaliście najchętniej w
minionym roku!
Styczeń to czas podsumowań i postanowień, dlatego stworzyliśmy
zestawienie wpisów, które cieszyły się Waszą największą uwagą w
ciągu minionych 365 dni. Postanowiliśmy również, że w tym roku
postaramy się jeszcze ciekawiej prezentować Wam świat natury,
zieleni miejskiej i architektury. Mamy cichą nadzieję, że nam w
tym pomożecie!
Wielkie pisanki, nieśmiało pojawiające się rośliny czy kolorowe dekoracje to
pierwszy powiew wiosny po szaro-burej zimie. Wiosenne wpisy dotyczące
wielkanocnych dekoracji miejskich cieszyły się niemałą popularnością.
Zestawienie inspiracji na świąteczny sezon najbardziej podbiło Wasze serca,
czego dowód mamy nadzieję dostrzec już niebawem na polskich ulicach i
skwerach…
Taka była Wielkanoc w naszych miastach!

Ach, plebiscyt! Już od sześciu lat, wspólnie z firmą Terra Group oraz sklepem
internetowym Make it Home organizujemy miejskie zmagania fotograficznokwiatowe, których celem jest wyłonienie najpiękniej ukwieconej miejscowości w
kraju. Dziesiątki zgłoszeń pretendentów do miana zwycięzcy i Wasza ogromna
chęć kibicowania „Małym Ojczyznom” sprawiły, że chętnie śledziliście stan

głosowania na blogu. Dziękujemy za zaangażowanie i już teraz obiecujemy, że
kolejna edycja plebiscytu Terra Flower Power będzie jeszcze bardziej udana!
Ruszył 6. plebiscyt Terra Flower Power!

Poziom życia w naszych miastach stale wzrasta, coraz częściej pozwalamy sobie
na nowoczesne samochody, a potrzeba komfortu sprawia, że na ich rzecz
porzucamy komunikację miejską. Efektem ubocznym tego, jakże pożądanego
stanu, jest powstawanie smogu. Toksyczne chmury gromadzą się nad
największymi aglomeracjami szczególnie zimą… Jednak ich dokuczliwość można
zmniejszyć dzięki kilku prostym rozwiązaniom. Jakim? O tym czytaliście w
poniższym wpisie:
Natura vs smog. Kto wygra walkę o powietrze w miastach?

Krąży opinia, że jesień to szare preludium do równie ponurej zimy. Z tym osądem
stale walczymy, prezentując Wam najciekawsze dekoracje dla miast, które
wprowadzają do naszego otoczenia dawkę koloru i ciekawej formy. We wpisie na
temat niezwykłej aranżacji wielkich donic, wież kwiatowych i barwnych ławek z
Wrześni zawarliśmy to, czego życzyliśmy sobie oglądać w każdym mieście. Co Wy
na to?
Chryzantema, dynia i dużo kolorów – Września gotowa na jesień!

Zima nie rozpieszcza nas bajkową aurą, jednak czasami można nieco pomóc
Matce Naturze. W przestrzeni miejskiej sprawdzą się świąteczne dekoracje,
które sprawiają, że okres Bożego Narodzenia, a także styczeń, mogą stać się
piękne.
4 kółka, 3 kule, 1 rondo – ażurowe dekoracje w Zielonej Górze

Ażurowe ozdoby cieszyły się Waszym dużym zainteresowaniem, jednak to
aranżacja ze Słubic, w której po raz pierwszy pokazaliśmy pomysł niebanalnej
ekspozycji bombek XXL, stała się 'Ulubieńcem Grudnia'. Liczymy na to, że tak
ciekawe pomysły staną się inspiracją dla polskich miast na kolejne zimowe
sezony!
Świątecznie w Słubicach – bombki nie tylko na „choince”!

Inspirowani, który wpis z roku 2017 spodobał się Wam
najbardziej? Dla osób, które udzielą najciekawszych
odpowiedzi mamy prezent-niespodziankę!
Najnowszy kalendarz miejski Terra Group!

Wybraliście najciekawsze wpisy

minionego roku!
Nowy Rok to moment podsumowań. Wielkich rozliczeń z minionymi 12 miesiącami
nie zabraknie również i u nas: zajrzycie, by poznać najczęściej czytane przez Was
wpisy w 2016 roku*:

Styczeń
Jak pokolorować miasto?

Jakie są bloki czy kamienice – każdy widzi. Bywają nudne i takie zwyczajne… A
gdyby tak dodać do nich nieco szalonych kolorów, a mankamenty przekuć w
atuty? To da się zrobić! Czytaj więcej na ten temat: klik

Luty
Ukwiecenie miasta na wiosnę

Do wiosny pozostało zaledwie kilka tygodni – to dobry moment za zaplanowanie
roślinnych dekoracji, które ożywią miasto w pierwszych dniach nowej pory roku.
Stokrotki, tulipany, a przede wszystkim: bratki to najlepsze pomysły na dekorację
przestrzeni publicznych. Do dzieła! Czytaj więcej na ten temat: klik

Marzec
Gorzów Wlkp. gotowy na Wielkanoc!

Gigantyczna pisanka w pięknych kolorach i trzy barwne donice, które już niedługo
wypełnią się pięknymi bratkami. Tak atrakcyjna kompozycja stanęła właśnie na
jednym z gorzowskich skwerów. Czytaj więcej na ten temat: klik

Kwiecień
Pomysł na ukwiecenie: pelargonia w skrzynkach

Roślinne dekoracje sprawiają, że miejskie tarasy i balkony, a także barierki i płoty
wyglądają szczególnie efektownie. Wiosenno-letnie ukwiecenie tak
problematycznych miejsc nie musi być skomplikowane – wystarczy sięgnąć po
skrzynki kwiatowe i optymalne dla danej roku odmiany kwiatów. Czytaj więcej na
ten temat: klik

Maj
Rekola: tak Czesi odkrywają miasta

Uniknij zgiełku, rozruszaj mięśnie i odkryj miasto, dołączając do społeczności
jedynego takiego rowerowego systemu Rekola. Poznaj czeskie miasta z innej
perspektywy! Czytaj więcej na ten temat: klik

Czerwiec
Jedna ściana, mnóstwo możliwości

Wymarzona strefa relaksu i skuteczne narzędzie promocji. Widzisz ją w parku czy
na zabetonowanym placu? Z Terrawall wszystkie pomysły są możliwe! Czytaj
więcej na ten temat: klik

Lipiec
Wysadzamy ekrany

Dominują przestrzeń, szpecą ją, są wszechobecne, przytłaczające i mało
funkcjonalne. O czym mowa? O ekranach akustycznych. Krakowianie podjęli się
specyficznej „walki” z nimi… i wygrali! Czytaj więcej na ten temat: klik

Sierpień
Międzyrzecz Najpiękniej Ukwieconym Miastem w Polsce!

Znamy Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce! Po niezwykle zaciętej walce
zaszczytny tytuł i nagrody rzeczowe zdobył Międzyrzecz (10882 głosów)! Na
kolejnych miejscach podium znalazły się Jelcz-Laskowice oraz Kęty. Serdecznie
gratulujemy wszystkim Miastom i dziękujemy za udział w zabawie! Czytaj więcej
na ten temat: klik

Wrzesień
Jesienne dekoracje miejskie w donicach

Wbrew pozorom przestrzenie publiczne nie muszą okrywać się szarością wraz z
przekwitnięciem surfinii czy pelargonii. Wrzos, chryzantema, jeżówka, trawy
ozdobne… Pomysłów na jesienne ukwiecenie donic jest bowiem naprawdę
mnóstwo! Czytaj więcej na ten temat: klik

Październik
Choinka… inaczej, czyli jak oświecić święta

Czy musi wymagać uciążliwej pielęgnacji? Naprawdę musi „gubić” igliwie? Czy
koniecznie powinna być zielona? Choinka naprawdę może być nieco inna i modna!
Poznaj Kevina i Lightree, naszych bożonarodzeniowych bohaterów. Czytaj więcej
na ten temat: klik

Listopad
Najpiękniejsze ogrodowe kwiaty Bożego Narodzenia

Niedawno wspominaliśmy domowe kwiaty kojarzące się ze świętami, a dziś
pochylamy się nad ogrodowymi zwiastunami Bożego Narodzenia. Czytaj więcej na
ten temat: klik

Grudzień
Zimowa aranżacja miasta – zobacz, jakie to łatwe!

Zimowa aranżacja miasta to często nie lada wyzwanie. Wydawać by się mogło, że
trudno jest znaleźć produkty, które idealnie sprawdzą się w naszych polskich,
zimowych warunkach. Istnieje jednak idealne rozwiązanie, dzięki któremu
„funkcjonalnie” wcale nie musi oznaczać nudno! Czytaj więcej na ten temat: klik
I tak dotarliśmy do stycznia 2017 – co przyniesie ten rok na blogu Inspirowani
Naturą? Sami jesteśmy ciekawi, ponieważ jego treść zależy przede wszystkim od
Was! Chcemy pisać o tym, co Was interesuje – zieleni miejskiej architekturze,
naturze i sztuce, a te, jak wiadomo stale przynoszą nam coś nowego.
Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie blogiem Inspirowani naturą i
mamy nadzieję, że będziecie z nami również w tym roku

*wybór na podstawie liczby unikalnych użytkowników według danych Google Analitics dla roku 2016.

