
Gåvokortet med  
flera möjligheter! 

Choklad, Praliner & Lakrits | Inredning & Dekoration | Kak- & Bakartiklar
Köksartiklar | Kökstextil | Ljud & Bild | Skänk Din gåva

Säkerhet | Vin- & Bartillbehör | Väskor

Gåvor med o
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e och 
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Gåvor med omtanke och s
til!

Gåvor med omtanke och stil!



Gåvokortet med flera möjligheter! 
Välj en gåva enligt beloppet på mottaget gåvokort 

eller välj en större gåva och betala mellanskillnaden. 
Man kan även välja att skänka sin gåva 

till Barncancerfonden.

220:- 360:- 500:- 1000:- 5000:-

Ett litet urval av vårt sortiment

Våra varumärken:

 

  

 

 



Så används din gåva: 
Din gåva bidrar till flera ändamål som är ovärderliga 
i kampen mot barncancer. Huvuddelen av insamlade 

medel används för att finansiera forskning inom 
barncancersjukdomar. 

Barncancerfondens Vision 
... är att utrota barncancer.  

Tack vare generösa bidrag från  
privatpersoner, företag & organisationer  

är Barncancerfonden den enskilt  
största finansiären av barncancerforskning  

i Sverige.

Deras verksamhet 
Målet på lång sikt är att nå en 100% överlevnad 

för de barn som drabbas av cancer. För att de 
ska kunna nå det måste forskningen fortsätta att 

drivas framåt och därför behövs alla bidrag de kan 
få – både från företag och privatpersoner.

Om Barncancerfonden 

80%  
av de drabbade  

överlever sin sjukdom!

Välj Din medgåva! PLONET RESESET 
Stl: 175x110 mm. Reseset med uppblåsbar 
kudde, sovmask och öronproppar. Kommer 
i en matchande sammetväska. 
Art.nr: OGMG11

PÄRLARMBAND, SET 
Färg: vit & grå. Kommer i en fin 
smyckespåse. Mått: 200 mm
Art.nr: OGMG1

Vi reserverar oss mot eventuell slutförsäljning. 

GRABY TERMOMUGG 
Stl: Ø70x158 mm. Termomugg i 
rostfritt stål, med dricklock och  
handtag i plast. Volym: 350 ml.  
Art.nr: OGMG10

OPTIX SMARTPHONE LENS KIT 
Stl: 95x137x25 mm. Ta ännu bättre bilder med 
din smartphone! (fish-eye, macro och wide) 
Universalfäste, kommer i en svart påse.  
Art.nr: OGMG9

WANDERER KIKARE 
Stl: 66x65x38 mm. Minikikare i 
plast med 3x förstoring. 
Art.nr: OGMG12



Moms och frakt tillkommer / gåvokort:
220, 360 och 500 frakt tillkommer med 89:-/ kort.  

1000 kr frakt tillkommer med 249:-/kort. 5000 kr frakt tilkommer med 349:-/kort. 

Vid beställning av minimum 100 st 
Gåvokort, kan vi även erbjuda unikt 
utseende. Kontakta oss för mer info!

UNIKA  
GÅVOKORT
Vid beställning av minimum 100 st

Gåvor med omtanke och stil!
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Gåvor med omtanke och stil!


