UlykkesPatientForeningens

Bestillingskatalog
Formålet med vores merchandise er at skabe synlighed omkring
vores foreninger over for mulige medlemmer og fagpersoner.
Derfor kan kredsene gratis få tilsendt merchandise til at dele ud,
når I skal deltage på f.eks. messer og udstillinger. Jo større begivenhed, desto mere merchandise kan kredsen få.
Ønsker I merchandise til egne interne arrangementer, kan I mod
betaling af varernes indkøbspris bestille det antal, I ønsker. I kan
dog stadig kvit og frit bestille alle de brochurer, I har brug for.
Bestillingslisten udfyldes og sendes til:
UlykkesPatientForeningen
Att: Mette Dankelev
Fjeldhammervej 8
Bestillingen vedrører:
Navn:
Kreds:
Arrangement:
Det bestilte skal anvendes (dato):
Jeg ønsker pakken sendt til (adresse):

Bestillingen skal være os i hænde senest to uger inden varerne skal bruges. Det kan dog være en god idé at bestille i endnu
bedre tid, da nogle af tingene ellers kan være udlånt til anden side.

Bestilling til messer og udstillinger
Du kan gratis bestille varerne herunder til messer, udstillinger,
lokale sundhedsdage m.m. Det maksimale antal, der kan bestilles, er
angivet i parentes.

Følgende varer skal sendes retur:

Ønsket antal

Beachﬂag (max 1 pr. kreds)
Roll up (max 1 pr. kreds)
Følgende varer skal ikke sendes retur:

Ønsket antal

T-Shirt (max 3 pr. kreds)
- UlykkesPatientForeningen (str.: m-xxl)
- UlykkesLinjen (str.: m-xxl)
Bolsjer (max ½ kg. pr. kreds)
Brochurer

Ønsket antal

- Bliv medlem
- UlykkesLinjen
- Værd at vide om ulykker
- Værd at vide om rygmarvsskader
- Værd at vide om whiplash
Brochurer om HandicapBilistCentret
- Hjerneskadetest
- Køretest, bilvalg m.m.
- Specialkøreskolen

Ønsket antal

Udgivelser
- Livtag - Magasinet for Ulykkesramte
- Årsberetning
- Aktivitetskalender Øst
- Aktivitetskalender Vest

Angiv bladnr. Ønsket antal

Øvrige bestillinger
Du kan bestille varerne herunder mod betaling af varernes indkøbspris (priserne er angivet inklusiv forsendelse).
Den samlede pris vil blive trukket fra kredsens rådighedsbeløb.

Mulepose med logo

UlykkesPatientForeningen

Pris

Ønsket antal

55 kr.

Bolsjer
UlykkesPatientForeningen
(1 kg, karamel)

120 kr.

T-shirts
Angiv str./antal

UlykkesPatientForeningen
(str. m-xxl)

60 kr.

UlykkesLinjen
(str. m-xxl)

60 kr.
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