JULKLAPPS

TIPS
FRÅN OSS PÅ

Joyful Giftcard
En enkel lösning och den perfekta presenten där mottagaren
själv får välja sin gåva. Med vårt gåvokort kan du göra både anställda
och kunder nöjda med hjälp av en och samma present.
På kortet finner mottagaren information och inloggningsuppgifter med
personlig kod till www.dingava.se.
På webbsidan väljer mottagaren själv ut den gåva som hon eller han
gillar bäst ur ett brett utbud med upp till 200 artiklar.
Därefter skickas gåvan till mottagaren. Enkelt och uppskattat!
I 360kr kortet ingår det en medgåva till varje kort.
Gå in på www.dingava.se och skriv in TEST360 för att se utbudet.

360kr
Frakt tillkommer med 75kr per kort

ECO Fleecepläd i egen design
Fleecepläden har ett fluffigt foder på ena sidan och
högupplöst sublimeringstryck för absolut bästa
detaljrikedom på andra sidan.
Välj ut ett fint mönster eller en bild så tillverkar vi din alldeles
egna unika pläd i miljövänlig återvunnen RPET.
Storlek 120x150 cm.

220kr (vid 50st)
Leveranstid ca 6v

Gåvoset ECO
Mössa och halsduk i helt återvunnet material.
Tillverkas i 78% återvunnen bomull och 22% återvunnen polyester.
Levereras i en återvunnen kartong där det ingår ett 1-färgstryck
uppe på lådan.
Dekoration ingår: Veganskt lädermärke, vävd vikt etikett eller brodyr.
Finns i färgerna: Old black, denim blue och heather grey.
50 SET

100 SET

200 SET

299kr

229kr

175kr

Startkostnad 590kr.
Leveranstid ca 6v efter godkänt korrektur.

Bricka i egen design
Att ge bort en bricka i en egen design är ett annorlunda
sätt att marknadsföra sig.
En unik framsida i form av ett fint mönter eller bild och
på baksidan en hälsning samt er företagslogga.
Dessa brickor är svensktillverkade i naturmaterial och
varje bricka görs en och en, för hand. Ett äkta hantverk
med bestående eftertryck.
Finns i flera storlekar och former.
Prisexempel rund bricka 38cm
169kr/st (vid 50st)
Pris på eventuell design tillkommer.

Ryggsäck
Stilren ryggsäck som passar lika bra i
city som i naturen.
Rymligt huvudfack och blixtlåsförsett
utvändig ficka med organisationssektion.
Vadderad rygg och vadderade justerbara
axelremmar och bärhandtag.
Snygg att brodera ton-i-ton eller med
ett veganskt lädermärke.
Mått 28x38x12 cm
Färger: grön, grå, marin och svart
Kapacitet 14 liter

199kr

Monte Gjutjärnsgryta
En robust gryta tillverkad i emaljerat gjutjärn. Utsidan är i matt emaljering
med en dekorativ knopp i mässingsfinish.
Tack vare materialets egenskaper blir värmefördelningen jämn över hela
grytan samtidigt som den bibehålls länge. Locket är försett med små piggar
som gör att vattenångan som kondenseras mot locket fördelas jämnt och fint
över hela grytans innehåll. Perfekt till långkok och goda grytor.
Dess emaljering gör den också möjlig att använda om du vill bryna kött eller
grönsaker. Klarar de flesta typer av hällar inklusive induktion.
Storlek: 27x21x15cm
Färger: Gul, Vinröd, Svart
Levereras i presentförpackning.

360kr (ord pris 699kr)

Miles Termosflaska
Smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp
till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 timmar.
Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och
blöter ner väskan.
Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär att den inte
tar smak eller doft av tidigare innehåll.
Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut.
Det bidrar till färre plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö.
Lasergravyr eller digitaltryck tillkommer.

149kr

Ullpläd
Exklusiv pläd i ull från Nya Zeeland.
Mönster i kombination med materialval ger pläden en exklusiv känsla.
Finns i tre färger.
Märk din pläd med en vävd etikett eller ett veganskt lädermärke.
Levereras i polybag.
Märkning tillkommer.

360kr

Det är med noga omsorg vi valt ut dessa produkter.
För oss är det viktigt att gåvorna som
ni köper ska vara hållbara, exklusiva
och så långt det går även miljövänliga.
Allt från en svensktillverkad bricka i naturmaterial
till en mössa i helt återvunnet material.
Allt är unikt på sitt eget sätt och lämnar ett
avtryck med omtanke efter sig.
Vid frågor och beställning kontakta:
Emma Lindh
090-200 89 58
emma@helhetreklam.se

Helhet Reklam
Lärlingsgatan 18
904 22 Umeå
www.helhetreklam.se

