Sista spurten på företagsjulklappar!
I år avdragsgillt upp till

800 kr exkl. moms

Vi rekommenderar dessa gåvokort med
fantastiska julklappar att välja bland.
Kontakta oss för mer info Info@bethebrand.se

Demokort Joyful
GÅ GÄRNA IN OCH TITTA PÅ SORTIMENTET
MED KODERNA HÄR NEDAN.

Joyful Giftcard

Joyful Supreme

DEMO220
DEMO360

DEMO500
DEMO800

THOR 480 ml

VASA 500 ml

Rostfri vakuumkonstruktion med
kopparisolering och dubbel vägg som
håller din dryck kall i 48 timmar eller
varm i minst 12 timmar. Konstruktionen
förhindrar även kondens på flaskans
utsida.

Rostfritt stål med vakuumisolering och
en kopparpläterad innervägg betyder att
din dryck hålls rykande varm eller
isande kall. Flaskan har ett naturligt
stenutseende.

129:-

149:-

Inkl. gravyr
Personligt namn 29:-

Inkl. gravyr
Personligt namn 29:-

KR200 Köksmaskin

XP1 Juicepress

Lättvättad 1000W köksmakin

160W elektrisk juicepress med filter,

med 4 liters rostfri skål, 3 roterande
tillbehör, lutat rotationshuvud,

presshandtag och stilig design i rostfritt
stål.
Monteras lätt isär för diskning.

799:-

599:Inkl. gravyr.
Skinnförkläde
Ett snyggt förkläde i mjukt skinn. Förklädet har en
ficka och hängare för handduk på framsidan.
Finns i två färger, brunt och svart. Förpackat i
presentask. Storlek 80 x 54

360:Ord. pris 678:-, märkning tillkommer,

S26 Bluetooth högtalare

C15 Lightup kabel

Light-up Bluetooth® högtalare som
överraskar med bra ljud och stilren
design.
Video

Laddningskabel i gummi med
metallfinish och belyst logotyp. 3 st
anslutningar (typ C, Android, iPhone).
Upp till tre enheter kan laddas
samtidigt. Video

319:-

129:-

Inkl. gravyr

Inkl. gravyr

P15 5000 mAh powerbank

P18 5000 mAh Wireless Powerbank

Ultratunn och ultralätt gummiklädd
powerbank med upplyst logotyp och en
3-i-1 aluminiumkabel. Video

Mini-powerbank med lysande logotyp
och 3-i-1 aluminiumkabel (typ c,
android, iphone). Video

360:-

478:-

Inkl. gravyr

inkl. gravyr

W25 UV-C antibakt-laddningslåda
Laddningslåda med USB-Claddningskabel. UV-C neutraliserar 99 %
av bakterier och mikrobiologiska
föroreningar inom 3 minuter. Kan
rengöra nycklar, smarttelefoner,
öronsnäckor, kort och liknande. Lådans
framsida har en integrerad 10 W trådlös
laddare för att ladda alla typer av
induktionsenheter. Video

S50 2 X10W Light-up Soundbar
2 x 10 W Bluetooth®-soundbar med
belyst logotype och inbyggt mikrofon.
Upp till 15 timmar användning
380 x 68 x 60 mm
Video

792:-

599:-

Inlk. gravyr

Inkl. gravyr
O16 Anteckningsbok & powebank
A5 anteckningsbok med lysande logo,
4000 mAh powerbank och integrerad 3i-1 kabel. Video

630:Inkl. gravyr

Passa på att beställa handsprit till företaget!
Kontakta oss för beställning info@bethebrand.se

Tub

Pumpflaska

80 ml
100st
38 kr/st
250st
32 kr/st

500 ml
28 st
68 kr/st
56 st
62 kr/st

500st

112 st

28 kr/st

57 kr/st

Ovanstående priser inklusive märkning på tubens lock / flaskans hals
(rund etikett 3cm)
Startkostnad 300 kr tillkommer
Priser ex. moms & frakt

Detta är ett axplock av våra julklappar, på vår hemsida
finns tusentals fler produkter att finna.
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