
 

 

Hej!

Hoppas att du mår fint och är laddad inför årets största högtid, julen! 
Tiden då vi ägnar extra mycket omtanke om varandra och värnar lite mer 
om våra relationer står för dörren.

Att ge, skapa glädje och bygga relationer är en viktig del av ditt varumär-
ke och julen är det mest ypperliga av tillfällen att förstärka ert varumärke 
genom att ge bort en gåva. 

Mössan ligger i topp bland de profilprodukter som stärker varumärken 
bäst. Den bär ditt varumärke var du än går och är en perfekt give-away 
vid event men fungerar även utmärkt att skicka då storleken är som gjord 
för att stoppas i ett kuvert eller bifogas till ett utskick, som det här!

Vi har satt ihop en tävling, där vinsten är 100 st specialdesignade mössor 
till ditt företag. 

Om du inte vill chansa utan beställa mössor redan nu så går det 
utmärkt. Mössan Oskar (bilden) kostar 84 kr/st vid 150 st inkl. 
brodyr max 8000 stygn alt. ett screentryck max 2 färger eller 
vävd etikett (upptill 4x4 cm). Finns i 6 färger!
Vill du göra en mössbeställning kontakta oss på Felestad på
info@felestad.se eller 046-71 26 40

Ditt tävlingsbidrag och/eller din order är lika välkomna!

DU BLIR SNYGG I DEN. OCH ALLA DINA KOLLEGOR BLIR OCKSÅ SNYGGA I DEN!

VINN 100 MÖSSOR 
I DIN EGEN DESIGN!

ÖNSKAR VI PÅ NEW WAVE PROFILE, 
SKANDINAVIENS STÖRSTA KEDJA PÅ PROFIL

1.              För att vara med och tävla behöver du följa New Wave Profile på Instagram 
och Facebook. 

 Instagram: @nwp_newwaveprofile
 Facebook: /newwaveprofile

2.  Motivera vad ni skulle vilja använda vinsten till i kommentarsfältet under vårt 
inlägg med Julkatalogen på vår Instagram- eller Facebooksida. 

 Avsluta kommentaren med #NWPmössan.                                        

3.         Vinnande företag vinner 100 st Oskar-mössor unikt designade av vår avdelning 
för Specialdesign.

4.         Mössorna skickas till vinnarna (leveranstid ca 4 veckor efter godkänt korrektur).

5.        

 

Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

6.       

 

 Juryn för tävlingen består av marknadsavdelningen på New Wave Profile.

7.        

 

Ditt bidrag måste vara på plats den 31/10-19.

8.        

 

Vinnaren meddelas på vår Instagram och Facebook den 15/11-19 och får 
sedan skicka in logotype samt adressuppgifter till oss.

9.        

 

Endast företag inom Sverige kan vara med och tävla.

10.     

 

Denna tävling är inte sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till 
Facebook eller Instagram.

TÄVLINGSREGLER

GOD JUL


