KAMPANJE
bILDEKOR

Melings har nå utvidet med egen bil dekor avdeling og flere fagfolk. I den forbindelse kjører vi
en kampanje på forespørsel fra kr 1750,- og opptil 20% rabatt på helprofilering. Etter gjeldende
prisliste.
Be om pristilbud for din bilpark.
Kampanjen varer ut februar.

Reklame på bilen din er viktig for å bli synlig, men også for å utstråle større profesjonalitet.
Bil-dekor er noe av den mest prisgunstige reklamen du kan kjøpe.
Hver dag vil bilen din være synlig for nye muligheter, og dette vil øke etterspørselen og troverdigheten
til deres kunder
Vi kan stå for design, layout og dekorering av din bil om ønskelig. Vi tilpasser oss etter dine ønsker.
Ingen jobb er for liten eller for stor.

GAVER OG PROFILERING

LANGFLÅTVEIEN 37 - 4017 STAVANGER - MELINGS.NO
Alle priser er eks, mva. og frakt

BANNER
La din bedrift være synlig der dere er på oppdrag!
Priser på forespørsel, da det avhenger av antall, størrelse og design. Be

str / antall med deres info.

om pris på antall

FASADE OG LYSSKILT
Vi kommer gjerne på befaring og tilbyr
skisser og forslag etter deres behov.

FLAGG
Flagg til store og små begivenheter
Vi leverer alt fra ett reklame flagg til store antall
Bra kvalitet i 155 gr vevd polyester!
Priser på forespørsel, da det avhenger
av antall, størrelse og design.
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FORSTEHJELPSstasjon
Førstehjelpsstasjon kan håndtere flere typer skader, og
kan også tilpasses til forskjellige førstehjelpsbehov.
Med en komplett førstehjelpsutrustning på din
arbeidsplass håper vi at flere skal kunne og våge å hjelpe
når en ulykke inntreffer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Cederroth 1910 4-in-1 blodstopper
3 Cederroth 1911 4-in-1 Mini Blodstopper
1 Cederroth 901900 brannskadekjøler
1 Cederroth 726000 øye- og sår rengjøringsspray
1 Salvequick 490700 plasterautomat
1 Salvequick 323700 sårvasker
1 Cederroth 2596 beskyttelsespakke
1 Salvequick 9991 refillnøkkel
1 boremal
1 førstehjelpsinstruksjon
6 kilo skumslokker
2 Info plastlommer for beredskapsplan, hms plan osv.
Reflekterende aluminiumsplate med runde hjørner
Separat stål fot for lett transport og flytting.
Kan utformes etter eget ønske og med egen logo

Pris kr 7900,- eks mva
For større antall, spør om pris.

hms tAVLE
HMS tavle med tilpasset
innhold. Be om pris.
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