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Minikert üvegben

Rabul ejtenek. Ezzel a két szóval tudnánk legjobban jellemezni azt, 
hogy hogyan reagálnak az emberek a miniatűr, különféle méretű és 
formájú üvegekbe zárt kertekre. Velük kapcsolatban senki nem 
marad érzéketlen. Lelkes rajongóik pedig előbb-utóbb gyűjtővé 
válnak. Ez a csoda a florárium.

Mit jelent pontosan a florárium szó?

A latin eredetű szó jelentése: “a növények helye”. Ez a hely a gyakorlatban az üvegtartályt, 
üveggömböt, üvegpalackot jelenti. Az üveg egyrészt csillogásával ad eleganciát a 
növényeknek, másrészt tökéletes életteret biztosít a párakedvelők számára.

A floráriumok megkülönböztetése két fő paraméter alapján történik: zárt vagy nyitott, illetve a
beültetett növények locsolásigényesek vagy szukkulensek, vagyis szárazságtűrők-e.

Mitől működik a florárium?

Általában alacsony, lassú növekedésű növényeket ültetünk az üvegekbe, viszonylag kevés 
földbe. A növények tápanyag hiányában nem nőnek gyorsan, ugyanakkor ha megfelelő 
fényviszonyokat és nedvességet illetve párát biztosítunk a számukra, akkor szemmel 
láthatólag jól érzik magukat.
A zárt floráriumok különleges rendszerek: önfenntartóak, hiszen a víz körforgás is zárt 
módon működik bennük.

A MiniKert Floráriumról

2021 elején lett a vállalkozás részéve a korábban hobbiként működő florárium készítés. A 
vállalkozás másik része, a weboldalkészítéssel, marketinggel és keresőoptimalizálással 
foglalkozó sikermarketing.hu alapvető fontosságú “támogatást” jelentett a MiniKert Florárium
piacra lépésében. A MiniKert weboldal és webshop nagyon rövid idő alatt beváltotta a hozzá
fűzött reményeket és elsődleges eladási csatornává vált.
A termékek sora folyamatosan bővült: a klasszikus üveggömb floráriumok mellett a retro 
patikai üvegek voltak az elsők, amelyeket a tematikus floráriumok követtek. Tündérkert, 
Palackkert, Oázis, Dzsungel, Sivatagi rally…
Az exkluzív floráriumok piacára a Kayu indonéz kávéfa - újrahasznosított üveg termékekkel 
léptek be.

https://www.mini-kert.hu/
https://www.mini-kert.hu/termek/szukkulens-tal-palackkerttel-palackposta
https://www.sikermarketing.hu/


Kis László, a MiniKert Florárium elindítója, az üvegkertek készítője

- Honnan indult a vonzódásod a minikertek iránt?
- Már közel két évtizede érdeklődtem a bonsai, mint hobbi iránt. Több próbálkozásom 

is volt, de sajnos egyik facsemetémből sem sikerült bonsait nevelnem. Ettől kicsit 
elkeseredtem, de nem adtam fel. Szabadidőmben sokszor nézegettem ezzel 
kapcsolatos weboldalakat, képeket, amíg elém nem került egy idősebb úriember 
fotója, amin egy hatalmas, pletyka növénnyel benőtt üvegballont tart a kezében, 
amelyet évtizedekkel azelőtt zárt le. Azt gondoltam, hogy attól, mert a bonsai nem 
jött össze, ez még simán működhet. Elkezdtem magyarázó videókat nézni, 
olvasgatni, és beültettem az első növényemet is egy likőrös üvegbe. Elkészítettem az
első üveggömböket is, akkor még csak rokonoknak, barátoknak ajándékba. 

- Sokan visszariadnának attól, hogy már-már mikrosebészeti módszerekkel 
kísérletezzenek, hogyan lehetne beletenni egy növényt sérülés nélkül egy palackba, 
nem is beszélve arról, hogy aztán még el is kéne ültetni… 

- Szeretek ilyen típusú problémákat megoldani. Szépen lassan kialakítottam saját 
készítésű, a kezemhez alakított eszközeimet, amiket kereskedelmi forgalomban 
egészen biztosan nem lehet kapni. 

- Milyen üvegekkel, milyen növényekkel szeretsz a legjobban dolgozni?
- Specialitásom a palack! Nem mondanám, hogy nagyon könnyű dolgozni velük, de itt 

van igazán lehetőség arra, hogy az ember relaxáljon is. Ezt idegesen, kapkodva nem
lehet csinálni. Az eredmény pedig egy zárt mini ökoszisztéma, amelyet nézegetni 
lehet, gyönyörködni a növények növekedésében.

Ujvári Mara, a MiniKert Florárium marketingese

- Hogyan indult a MiniKert Florárium? Milyen marketing munka áll a háttérben?
- A MiniKert Floráriumot pontosan ugyanúgy indítottuk, ahogy minden más 

mikrovállalkozást is a sikermarketing.hu gyakorlatában. Felmértük a piacot, a 
versenytársakat, azután léptünk: elkészítettük az arculati elemeket, megteremtettük a
ránk jellemző hangulatot a fotók világával és elkezdtük felépíteni a weboldalt illetve a 
webshopot. Termékfotóink teljesen egyedi háttér előtt készülnek, amiről - 
remélhetőleg - már azonnal fel fognak ismerni minket. Ráadásul a természetes fa 
háttér egyben családi vállalkozásunk jelzője is: a nagymama régi gyúródeszkáját 
használjuk. A webshopot támogató marketing munka folyamatos: tartalomfejlesztés, 
az új termékek adminisztrációja, Facebook, Instagram és YouTube csatorna 
adminisztráció. Ráadásul a termékfejlesztés sem áll le: igyekszünk folyamatosan 
újabb és újabb kreatív ötleteket belevinni a floráriumkészítésbe, nem csak 
egyszerűen összeültetni!

- Van-e a florárium marketingnek különlegessége a többi terület marketingjéhez 
képest? 



- A marketing eszközök azonosak, de a fogyasztók, a vevők, az ő reakcióik egészen 
mások, mint az általunk eddig tapasztalt területeken. A floráriumok mellett nem lehet 
elmenni közönyösen!


