
Merry Christmas

Alla priser är exkl. moms & frakt



GÖR DIN JUL LUGNARE OCH LEVERANSERNA SÄKRARE 
LÄGG DIN ORDER REDAN IDAG

Vid ordervärde 25 000kr –
Dualit brödrost grå/svart

Vid ordervärde 50 000kr –
KitchenAid mixer svart

Vid ordervärde 100 000kr –
KitchenAid hushållsmaskin svart

Gäller endast vid gåvokort



PRICKEN ÖVER I
GÖR EN EGEN VIDEOHÄLSNING!

Om du väljer en egen hemsida i din gåvokortsinvestering så kan 
du nu också skicka en personlig hälsning i form av en 

videoinspelning som kommer upp vid inloggning. Vi berättar 
gärna mer om alla möjligheter som finns att anpassa 

gåvokortets landningssida till dina behov och din grafiska profil.

JULKLAPPSKORTET
GÅVAN SOM PASSAR ALLA!

Gåvokort är något som passar alla. 
Det fungerar precis som ett presentkort.

Hemsidan är fylld med 200 olika valbara produkter 
från välkända varumärken.

Du kan välja mellan olika värden på kortet, 
200:- 400:- 600:- 800:- 1200:- och 1600:-
Det tillkommer en frakt på 79:- per kort.

SE UTBUD HÄR

Skriv in nedan kod 
för att se dem olika 
sortimenten.

Demo200
Demo400
Demo600
Demo800
Demo1200
Demo1600

https://www.dinklapp.se/Redeem


VINGA GÅVOKORT

Gåvokort är något som passar alla.
Det fungerar precis som ett presentkort.

Du kan välja mellan olika värden på kortet, 
160:- 240:- 400:- och 600:-

Det tillkommer en frakt på 79:- per kort.

Scanna QR-koden nedan för att se 
produktutbudet.

Scanna QR-koden 
för att se 

sortimentet



Ett paket som gör en taggad inför nästa år.
Alla produkter finns i fyra olika färger,

blått, grönt, svart och beige.

Varsin termos, nyckelring och datorfodral för 

endast 399:-/st. Exkl. Märkning.

Scanna QR-kod 
för att läsa om 
produkten.

Scanna QR-kod 
för att läsa om 
produkten.

Scanna QR-kod 
för att läsa om 
produkten.

KITTAD & KLAR INFÖR VÅREN



Öronsnäckor
Scanna QR-kod 
för att läsa om 
produkten.

Powerbank
Scanna QR-kod 
för att läsa om 
produkten.

Öronsnäcksrensare
Ett verktyg vi alla 
har väntat på!
Scanna QR-kod för 
att läsa om 
produkten.

Vid köp av 250st:
39:-/st.

Vid köp av 100st:
269:-/st. Inkl. 1-färgstryck

Exkl. Startkostnad.

Vid köp av 100st:
249:-/st. Inkl. Tryck

Exkl. Startkostnad.



DUNVANTAR

Lätta och bekväma dunvantar i dun som 
håller dig varm och skön på händerna 

under kalla vinterdagar. Vantarna är RDS -
certifierade och impregnerade med 

Bionich Finish Eco. Finns i två storlekar.

Mini . antal 10st.

299:-/st.



UNDERSTÄLL

CORE Dry Active Comfort LS är en mjuk och 
funktionell undertröja som passar till en mängd 

olika aktiviteter, från vardagsträning till alpin 
skidåkning, vandring och avslappnande afterski. 
Detta mångsidiga allround-plagg är gjort av ett 

högteknologiskt material av återvunnen 
polyamid, polyester och polyamid som ger både 

värme och effektiv fukttransport. Plagget har 
dessutom få sömmar och zonanpassad design 
för optimal komfort och temperaturreglering. 

Om du vill ha ett enda underställ till all din 
träning, så är det detta – ett mycket bra val till 
det flesta typer av medelintensiva aktiviteter.

Mini . antal 10st.

429:-/st.



STEKPANNA ORREFORS

Det är vid spisen och i ugnen som en stor 
del av magin i ditt kök sker. I stekpannorna 

förvandlas enkla råvaror till delikat mat. 
Rätt stekpanna kan både utföra magi vid 

spisen och användas för att skapa en känsla 
i köket och vid bordet.

Orrefors Jernverks stekpanna har en botten 
med non-stick. Denna panna fungerar på 

alla typer av hällar.
Omkrets: 28cm

Ord.pris: 749:-/st.

399:-/st.



PLÄD

Jacquardvävd pläd med ett subtilt 
geometriskt mönster som ger pläden en 

stilren design, som med säkerhet kommer 
pryda de flesta hem. En utmärkt pläd för 

dig som inte nöjer dig med enbart 
bekvämlighet, utan som även vill ha något 
som ger ett mer stilfullt intryck i hemmet. 

Tillverkad av 100% acryl, ett konstgjort 
syntetmaterial med egenskaper som skall 
efterlikna ullfibern. OEKO-TEX Standard 

100 innebär att plädens material lever upp 
till en rad kriterier gällande 

produktsäkerhet.

Mini . antal 10st.

349:-/st.



RITUALS JULKALENDER

Räkna ner till julafton med Rituals lyxiga 

och välfyllda julkalender. Här får du testa 

några utav Rituals exklusiva produkter.

Begränsat antal.

Pris 619:-/st.

GÅVOSET - SMALL

Till henne & honom

Till henne

Till honom

205:-/st.



JULKALENDER

Nu tar vi julkalendern till nästa nivå!
Nya smaker, både klassiska favoriter och spännande nyheter. 
Fler smaker än någonsin (13 st.).

10 SEK per såld kalender går till Hand in Hand som stöttar 
kvinnligt entreprenörskap i utsatta regioner i Indien, Afghanistan 
och Afrika.

Mini. antal 24st.

Pris 299:-/st.

Mini . antal 24st.

99:-/st.

Mini . antal 10st.

59:-/st.

Mini . antal 24st.

299:-/st.



LAKRIDS BY BÜLOW

Den exklusiva julkalendern från Bülow.
24 luckor där man får en ny smakupplevelse för 
varje lucka. Kombinationen av söt lakrits, noga 
utvald högkvalitativ mjölkchoklad och fint 
lakritspulver och är enligt de flesta otroligt 
beroendeframkallande.

Gör kalendern personlig genom att sätta en gördel 
runt. Välj ert egna budskap för endast 40kr.

Mini . antal 10st.

498:-/st.



Mini . antal 10st.

fr. 135:-/st.

Mini . antal 10st.

fr. 170:-/st.

1362:-/st.

369:-/st.
2kg

9kg



VID ORDER ELLER FRÅGOR KONTAKTA OSS:

Anders Johansson - anders.johansson@nordtrend.se - 070 772 55 40
Anders Svensson - anders.svensson@nordtrend.se - 070 893 30 01

Britt-Marie Johansson – brittis.johansson@nordtrend.se – 070 893 30 05
Ludwig Bergman – ludwig.bergman@nordtrend.se– 070 550 40 12

Info@nordtrend.se – 040 93 30 05
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