
  

 

  

 

Forår - og nyt udseende 

på Planteshop.dk 

  

  
 

  
Vi kan vi nu med stolthed præsenterer vores flotte nye 

shop. 

Planteshop.dk er blevet opgraderet, ikke kun på udseende, 

men i høj grad også på indhold. 

Nu kan du sidde og kigge på shoppen i ro og mag, lægge 

planter og andet ind på din ønskeseddel, for så at finde 

den frem igen næste gang du er på shoppen. Du kan på 

forsiden se vores nyeste tilbud samt klikke dig direkte ind til 

de væsentligste planter og produkter for årstiden. 

Som noget andet helt nyt, har vi lagt filtersøgning ind på 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tdbhit-l-r/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tdbhit-l-y/


shoppen, så nu kan du med få klik søge dig frem til for 

eksempel alle de planter der blomstrer med røde blomster i 

august. Du kan også hurtigt klikke dig frem til et udvalg af 

planter som kan klare sig på netop den jordtype du har i 

haven. 

Er du i tvivl om noget, har vi udvidet vores mail og 

telefonrådgivning, til tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 17 på 

alle hverdage. 

 

For at fejre åbningen af den nye Planteshop.dk, giver vi de 

første 100 kunder 2 stk. specialdesignede Planteshop 

plaider til de stille aftner på terrassen. 

Samtidigt introducerer vi ’Det færdige bed’. ’Det færdige 

bed’ er en samling planter som klær hinanden og som 

passer sammen på voksestedet eller i brugen. Til alle 

bedene medfølger en tegning over hvordan planterne kan 

fordeles samt en beskrivelse af det hele. 

Vi starter med et tilbud på ’Det spiselige bed’. Det spiselige 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tdbhit-l-j/


bed består af 14 planter, primært bærbuske og et par urter. 

Et mekka af skøn frugt til hele sæsonen. 

Der skal også være lidt til blomsterhaven, så vi tilbyder en 

rigtig god pris på den smukke Forsythia ’Goldrush’. Om få 

dage står den med sine lysende gule blomster over alt og 

man ærgrer sig, hvis man ikke har en i haven. Men nu er 

chancen der! 

Derudover er der vel kun at sige; velkommen tilbage til 

haven. Det er nu havearbejdet begynder. De sidste 

beskæringer skal klares, den første gødning skal spredes 

og det er nu at det er godt at plante roser, hække, buske, 

træer og stauder. 

Er du i tvivl om noget, så se vores Haveguide, her kan du 

få svar på en del af dine spørgsmål. 

Er du stadig i tvivl, så prøv at maile eller evt. ringe dit 

spørgsmål ind til os. 

  

God arbejdslyst. 

Venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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LIKE
 

Planteshop.dk | Bøgeskovvej 19 | 7000 Fredericia | CVR nr.: 

DK - 26 40 31 38 | kontakt@planteshop.dk | Tlf.: +45 7595 

7777 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 

  

Afmeld  
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