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Vi gjør det enkelt
å støtte barne- &
ungdomsidretten

Kjøp av toalettpapir og
kjøkkenpapir fra din lokale
forening er verdifull støtte
Gode inntekter til din lokale forening
Toalettpapir er en forbruksvare i alle norske hjem. Når foreningens
medlemmer, støttespillere og familier kjøper dette direkte fra dere vil
det gi inntekter på hvert eneste salg. Vi garanterer et toalettpapir
med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Tork Kjøkkenrull Ekstra Plus

Dette er en «vinn vinn» situasjon for alle parter!
www.tork.no

Tork Myk Konvensjonell Toalettrull

Toalett og kjøkkenpapir fra din lokale forening
støtter barne- og ungdomsaktiviteter

De lokale idrettslagene rundt i Norge er en viktig del av ungdommers
helse og miljø.
Det er vanskelig å drive slik aktivitet uten at foresatte må bidra både
økonomisk og ved dugnadsarbeid.
Nå har du muligheten til å støtte din lokale forening på en svært enkel
måte. Ved å kjøpe toalett- og kjøkkenpapir hos dem gir du verdifull
støtte på en enkel måte. Den lokale foreningen kan istedenfor
konsentrere kreftene om det de skal drive med - aktivisere barn og
unge på en positiv måte.

Produktbeskrivelse
Tork Premium Toalettrull Ekstra Myk

Tork Kjøkkenrull Ekstra Plus

Toalettpapiret er et supermykt 3-lags toalettpapir
med hvit løvbladdekor.

Kjøkkenrullen er et høy-kvalitets 2-lags kjøkkenpapir.

Pris direkte til deg, kun kr 300,-

Pris direkte til deg, kun kr 300,-

Toalettpapiret leveres i sekker som inneholder
7 pakker á 6 ruller. Totalt 42 ruller.

Kjøkkenrullene leveres i sekk som inneholder 12 pakker
a 2 ruller. Totalt 24 ruller hvor hver rull er 15 meter.

Ja, takk! (kryss av og fyll ut feltene)
Jeg ønsker å få levert toalettpapir fra mitt idrettslag

Leveres eller sendes til:

Ja, takk! (kryss av og fyll ut feltene)

Jeg ønsker å få levert kjøkkenruller fra mitt idrettslag
Sted/dato...........................................................
Navn:....................................................................
Adresse................................................................
Postnummer:........................................................
By/sted:................................................................
Telefon:................................................................

Langesund Skolemusikk
Postboks 17
3993 Langesund
post@langesundskolemusikk.no

E-post:.................................................................
Jeg støtter gruppe:...............................................

Toalettpapiret leveres av:

Levering hvis man ikke er hjemme
(f.eks: bak huset, på terassen, i garasjen, hos naboen e.l.
Eier av varemerket Tork

...............................................................................

