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Trädgårdshandeln vill se kunderna
lyckas – bjuder in till höstevent
Hösten är en härlig planteringstid. På flera
sätt den allra bästa, både för växterna och
för dig som planterar. Därför bjuder
trädgårdshandeln in till Stora
Planteringsveckan, ett årligt butiksevent med
start första lördagen i september.
Stora Planteringsveckan sträcker sig över två
helger, i år är det den 7-15 september som
gäller. Inspiration, kunskap och odlarglädje
är ledord, i övrigt är det upp till varje
trädgårdsbutik att arrangera veckan på sitt
eget sätt. Premiäråret 2018 deltog mer än
130 butiker över hela landet. Projektledare
Berit Haggren räknar med minst lika stor
uppslutning i år.
– Det här är något som väldigt många
butiker har väntat på. Alla
trädgårdsmänniskor vet att det är lättast att
lyckas med sina planteringsprojekt på
hösten. Den erfarenheten vill man så klart
dela med sig av till kunderna. Det är också
fantastiskt kul att Stora Planteringsveckan är
ett branschgemensamt koncept. Både stora
kedjor och enskilda butiker är med på tåget.
Bäst växtkvalitet
Bakgrunden till Stora Planteringsveckan är
att handeln i trädgårdsbutikerna successivt
ökat under vår och sommar men minskat

under hösten, trots att det är den bästa
planteringstiden för nästan alla buskar, träd
och perenner. Dessutom är växternas kvalitet
på topp under hösten när årets produktion i
odlingsplantskolorna är färdig. För att fler
ska upptäcka hösten som trädgårds- och
planteringstid utvecklade branschen inför
2018 konceptet Stora Planteringsveckan.
Succé 2018
Flyinge Plantshop har arrangerat ett
höstevent i många år och bidrog med viktiga
erfarenheter i utvecklingsarbetet. I den
skånska trädgårdsbutiken är de nöjda med
Stora Planteringsveckan så här långt.
– Förra året var en succé. Det kändes
verkligen som konsumenterna tog till sig
budskapet, det vill säga att hösten är en
perfekt tid att plantera och att det finns
väldigt mycket fina växter då, säger Bobby
Seger, VD på Flyinge Plantshop.
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