
               
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
 

 
 
 
         

Välkomna till Rogers Plantshop 
  info@rogersplantshop.se                    www.rogersplantshop.se 
   Vill Du avbeställa kommande nyhetsbrev      skicka   ett mejl med texten ”avbeställ” i menyraden 

          Sommartiden är här…            
 

Moringa 

Nyhetsbrev april 2020 

Vi öppnar upp vår växthusbutik under maj månad 

och hoppas kunna medverka på växtmarknader och mässor liksom tidigare år, med då läget är osäkert  

pga. Corona pandemin kommer vi att lägga ut årets program efterhand som allt återgår till det normala. 

Läs mer på vår hemsida under fliken ”Här finns vi” där du hittar sommarens program… 
 

 

 

Under den senaste tiden har vi alla 

påverkats av pandemin. Och då kan det 

vara bra att få skingra tankarna och odla 

sin hobby. 
 

Och när dagarna blir längre och längre 

och man njuter av vårens solstrålar kan 

det kännas skönt att koppla av med årets 

frösådder.  
 

Vi fortsätter med våra paketerbjudanden 

på hela vårt sortiment - både det 

exotiska, vårt medelhavssortiment och 

våra nyheter för året. Läs mer på vår 

hemsida www.rogersplantshop.se   

 

I april fyller Rogers Plantshop 5 år!  

Det firar vi med ett extra bra erbjudande fram till annandag påsk 13 april 
 

Vi har många spännande och ovanliga träd, som kan vara värda att följa från ”start”. En del är härdiga i Skåne men de flesta behöver 

förvaras frostfritt. Men kan också bli en uppskattad krukväxt, även om flera kan bli meterhöga redan första sommaren!!! 

                                   Vi har valt ut ett påskpaket med fröpåsar till 

                   5 olika träd från nästan hela världen för endast 99 kr! 
Brokigt Flamträd, art 103 
Kurrajongträd, art 113 
Katalpa, art 111      
Drakblodsträd, art 107 
Tamarind, art 105 
 
Samtliga fröpåsar innehåller dubbelt så många fröer jämfört med normalpåsen.  
Dessutom bjuder vi på en bonuspåse med årets nyhet - Kejsarträd, art 164.  Frakt ingår i alla paket. 
 

Beställ genom att Swisha till 123 132 14 21 och skriv PÅSKPAKET 
 
 Dessa två erbjudanden gäller under hela april: 

 

10 fröpåsar för 199 kr! inkl. frakt 

Vill du testa att odla upp ännu fler träd och buskar kan du beställa 10 fröpåsar för endast 
199 kr. Då flera av dessa ingår i vår rea får du dubbelt så många frön i påsarna + vår 
bonuspåse med Kejsarträd! 
 

Ökenros- och Plumeriafröpaket fr 99 kr! inkl. frakt 
Följ utvecklingen av dessa fantastiska växter från frö till spännande krukväxt! Välj bland 
flera olika paket – 2 påsar 99 kr, 4 påsar 159 kr inkl. Perlite och bonuspåse med 
drakfruktsfrön. 
 

Läs mer om vårt stora sortiment och hur du beställer på vår hemsida 
www.rogersplantshop.se under fliken ”webbshop-fröer” 
Vårt exotiska sortiment hittar du på startsidan. 

 
 

…och nu är bästa tiden att så ett frö! 
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