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ÄNDRAT SORTIMENT
Vi har ändrat sortiment och det finns nu möjlighet att
beställa stor stickerslåda – med extra många stickers
– fraktfritt och till självkostnadspris!

Föjande sortiment tillgängligt så långt lagret räcker:

Stor stickerslåda 900 kr inkl moms, fri frakt.
Innehåller 21 ark med ca 820 stickers i olika motiv.

… och dessutom erbjuder vi fina paket:
Tröstisar 120 kr inkl moms, fri frakt.
Innehåller 100 gosedjursplåster i olika färger.
Tapperhetsmedaljer 140 kr inkl moms, fri frakt.
Innehåller 100 pins i olika färger.
Observera att produkterna inte är lämpliga
för barn under tre år p g a små delar.

Välkommen med er beställning av Systers
hemliga låda på erikshjalpen.se/systerslada
– här finns också mer information!
Vid frågor kontakta oss gärna på
shl@erikshjalpen.se eller 0383-46 74 50.

När vi sålt ut vårt
lager lanserar vi våren
2019 vår nya låda.
Nyfiken? Vänd blad!

KOMMER SNART

Erikshjälpen lanserar:

Ny barnlåda våren 2019!
Under våren 2019 kommer vi att lansera en ny barnlåda
som innehåller flera fina varianter av stickers med djur
och Bamse samt målarkort i olika motiv för att också
passa de lite äldre barnen. För att tillhandahålla ett så
bra sortiment som möjligt och säkerställa hög kvalitet
och ekonomisk hållbarhet övergår vi till endast en
variant av låda.
Detta ger oss som barnrättsorganisation möjlighet att
använda våra resurser till nytta för ännu fler barn i världen.

Vi fortsätter vårt mångåriga samarbete med vår leverantör Egmont
och vi är trygga med deras grundliga
tester och kvalitetssäkring i enlighet
med EU:s regelverk. Liksom tidigare
kommer lådan att säljas till självkostnadspris.

Håll utkik
– vi berättar mer
närmare
lanseringen!

Med vänlig hälsning
Matilda Sköld, ansvarig Systers hemliga låda
Birgitta Johansson, Programchef Sverige

För oss är det viktigt att ge barnen det bästa.
Erikshjälpens grundare Erik Nilsson började sin verksamhet genom att ge uppmuntran till sjuka barn och
för Erikshjälpen står barns hälsa fortfarande i fokus.

