PRESSEMEDDELELSE
Bedst i hele Skandinavien til brudebuketter
Annette von Einem – Von Einem Flower Solutions i København – er blandt Danmarks
absolut bedste blomsterdesignere. Ved det netop afholdte Nordisk Mesterskab i
Blomsterkunst 2009 blev hun en suveræn vinder i brudebuketbinderi.
Hvem er bedst til at binde brudebuketter? Ja – hvis man skal lytte til fagkundskaben,
så er svaret blomsterdesigner Annette von Einem, der driver sit eget værksted i
København. Det blev slået fast med syvtommersøm ved de netop afviklede Nordiske
Mesterskaber i Blomsterkunst 2009, hvor Annette von Einem ikke bare vandt i
disciplinen Brudebuketter, men også med det højeste pointtal nogensinde givet for et
binderi i mesterskabernes historie.
Annette von Einem har stille og roligt arbejdet sig ind i den absolutte top af
blomsterdesignere herhjemme. Hun har to gange vundet den prestigefyldte Tivoli
Cup, blev Københavnsmester i 2008 og fik en fornem 2. plads ved
Danmarksmesterskabet i Blomsterkunst 2008. I udlandet har man også lagt mærke til
den dygtige blomsterdesignere og i 2010 venter opgaver i bl.a. England, hvor et af
Europas førende blomsterblade har rettet henvendelse.
-

Jeg er totalt overvældet. Det er bare helt fantastisk, hvad der sker for mig lige i
øjeblikket. Vi har rygende travlt i øjeblikket med events efter en helt forrygende
bryllupssæson, og så kommer titlen som Nordisk Mester 2009 oveni, lyder det
fra en glad Annette von Einem.

Med til historien om Nordisk Mester 2009 hører, at Annette von Einem fik maksimum
point fra to af de fire professionelle dommere – Jouni Seppänen (tidl. Nordisk Mester
og Finsk Mester) og Kristin Voreland (Europamester, Nordisk Mester og Norsk Mester)
- og det er bestemt ikke enhver beskåret.
Udover den individuelle titel fik Annette von Einem en sølvmedalje ved Nordisk
Mesterskab 2009, hvor hun sammen med Rikka Jensen, Esbjerg, Karsten Pindstrup,
Århus og Jonas Jensen, Aalborg udgjorde det danske landshold. I holdkonkurrencen
gik guldet til Finland.
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Annette von Einem
Von Einem Flower Solutions
Bartholinsgade 15 – 1356 København K
Tlf. 2244 8181
www.voneinem.dk / voneinem@mail.dk
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