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Nelson Garden avaa verkkokaupan Suomessa
Kiinnostus viljelyyn kasvaa jatkuvasti maailmanlaajuisesti. Nelson Garden
avaa marraskuussa oman verkkokaupan Suomessa, tavoitteena tarjota viljelystä innostuneille entistä parempaa ja
nopeampaa palvelua. Suomalaiset puutarhaharrastajat voivat jatkossa ostaa
siemeniä ja muita puutarhatuotteita suoraan Nelson Gardenin verkkosivuilta, jotka on päivitetty lokakuussa.
Nelson Garden käynnistää oman verkkokaupan Suomessa marraskuussa. Samaan aikaan verkkokauppa avataan myös
Tanskassa. Investointi on osa ruotsalaisen Nelson Gardenin pitkän aikavälin suunnitelmaa tavoittaa entistä enemmän viljelystä innostuneita maailmanlaajuisesti.
Uusi verkkokauppa mahdollistaa sen, että suomalaiset puutarhaharrastajat ja kotiviljelijät voivat ostaa siemeniä ja muita
viljely- ja puutarhatuotteita suoraan Nelson Gardenin verkkosivuilta. Nelson Gardenin tuotteita voi edelleen ostaa jälleenmyyjiltä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Verkkokauppa on jo käytössä Puolassa ja Saksassa.
- Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita viljelystä, ja se on mahdollista lähes kaikkialla – puutarhassa, parvekkeella tai
jopa keittiössä. Haluamme tehdä viljelystä helpompaa ja olemme iloisia voidessamme tarjota tuotteitamme jatkossa myös
suoraan Suomen ja Tanskan viljelyharrastajlle, kertoo Nelson Gardenin toimitusjohtaja Martin Borgström.
- Pandemian aikana yhä useampi on huomannut, kuinka palkitsevaa ja hauskaa viljely on. Viljelyharrastajat pääsevät lähemmäksi luontoa, vahvistavat biologista monimuotoisuutta ja edistävät terveellisempää ja kestävämpää yhteiskuntaa,
jatkaa Martin Borgström.
Ennen verkkokaupan julkaisua Nelson Garden vaihtaa verkkosivujensa alustan. Päivitys tapahtuu useissa vaiheissa. Tänä
syksynä uudet verkkosivut julkaistaan Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Tämän jälkeen verkkokauppa avataan
Suomessa ja Tanskassa. Vuonna 2022 otetaan käyttöön myös uusi vähittäiskauppiaiden tilausjärjestelmä.
- Viljelyn pitää olla helppoa ja hauskaa. Uuden alustan ja verkkokaupan avulla pystymme tarjoamaan harrastusviljelijöille
entistä parempaa ja nopeampaa palvelua, sanoo Michael Töråsen, Nelson Gardenin maailmanlaajuisen verkkokaupan
johtaja.
Kiinnostus viljelyyn kasvaa jatkuvasti sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Nelson Garden on nykyään harrastajaviljelijöiden siementen markkinajohtaja Pohjoismaissa ja yhtiön liikevaihto on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana.
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Nelson Garden tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman siemeniä, sipuleita sekä muita puutarhaharrastuksen
pientarvikkeita. Valikoimaan kuuluvat myös mm. työkalut, kasviravinteet ja -lannoitteet, käsineet sekä linnunruokintatuotteet.
Yritys on markkinajohtaja omalla alallaan ja toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian maissa.
Yrityksen logistiikkakeskus ja pääkonttori sijaitsee Tingsrydissä Etelä-Ruotsissa.
www.nelsongarden.fi

