En gåva med värde
Världens Barn har i samarbete med Ekelunds väveri i Horred tagit fram gåvopaket med unika kökshanddukar,
barnfiltar och plädar med design från Världens Barn. Det är fint paketerade gåvor för tillfällen värda att
uppmärksamma lite extra, perfekt att ge bort löpande under året och inte bara till sommar eller jul.
Hälften av alla intäkter (exklusive moms) går oavkortat till Radiohjälpens insamling Världens Barn.

Gåva 1
165 kr inkl moms (exkl. moms 132 kr)

1 st handduk 35 x 50 cm, ekologisk och miljömärkt
+ konsumentfolder + presentförpackning.
Välj valfri färgställning av Världens Barnhandduken,
se de nio färgvarianterna till höger.

Gåva 2
330 kr inkl moms (exkl. moms 264 kr)

2 st handdukar 35 x 50 cm, ekologiska och miljömärkta + konsumentfolder + presentförpackning.
Välj valfri färgställning av Världens Barnhandduken,
se de nio färgvarianterna till höger.

VÄRLDENS BARN - 34
35 x 50 cm, 45 x 65 cm
72 x 105 cm

VÄRLDENS BARN - 11
35 x 50 cm, 45 x 65 cm
72 x 105 cm

VÄRLDENS BARN - 05
35 x 50 cm, 45 x 65 cm
72 x 105 cm

VÄRLDENS BARN - 09
35 x 50 cm, 45 x 65 cm
72 x 105 cm, 130 x 175 cm

VÄRLDENS BARN - 01
35 x 50 cm
130 x 175 cm

VÄRLDENS BARN - 03
35 x 50 cm
130 x 175 cm

VÄRLDENS BARN - 99
35 x 50 cm
130 x 175 cm

VÄRLDENS BARN - 91
35 x 50 cm
130 x 175 cm

VÄRLDENS BARN - 93
35 x 50 cm
130 x 175 cm

Gåva 3
495 kr inkl moms (exkl. moms 396 kr)

3 st handdukar 35 x 50 cm, ekologiska och miljömärkta + konsumentfolder + presentförpackning.
Välj valfri färgställning av Världens Barnhandduken,
se de nio färgvarianterna till höger.

Gåva 4
1375 kr inkl moms (exkl. moms 1100 kr)
1 st pläd 130 x 175 cm, ekologisk och miljömärkt
+ konsumentfolder + presentförpackning.
Välj valfri färgställning av Världens Barnpläden,
se de sex färgvarianterna till höger (01, 03, 09, 91, 93, 99).

Gåva 5
295 kr inkl moms (exkl. moms 236 kr)

1 st snuttefilt 45 x 65 cm, ekologisk och miljömärkt
+ konsumentfolder + presentförpackning.
Välj färgställning av Världens Barnsnuttefilt,
se de fyra färgvarianterna till höger (05, 09, 11, 34).

Gåva 6
575 kr inkl moms (exkl. moms 460 kr)

1 st barnfilt 72 x 105 cm, ekologisk och miljömärkt
+ konsumentfolder + presentförpackning.
Välj färgställning av Världens Barnfilten,
se de fyra färgvarianterna till höger (05, 09, 11, 34).

BESTÄLL DIREKT!
Gå in på varldensbarn.se/ekelund

FOTO: Lina Hansson

En dubbel gåva
Världens Barn har i samarbete med Malmö Chokladfabrik tagit fram
två exklusiva presentpaket med praliner i två ljuvliga smaker.
Hela produkten är Fairtrade-märkt. Den innehåller inga E-nummer och
inga nötter, mandel, jordnötter, gluten eller ägg.

Ge en gåva och gör en god sak!

Årets unika pralinstrutar är illustrerade av
Pettson och Findus skapare,
Sven Nordquist.

Köp hem och ge till dina vänner och bekanta, eller kanske till dina anställda!
Samtidigt som det är en god och lyxig produkt är det också en dubbel gåva som gör skillnad.
Hälften av alla intäkter går oavkortat till Radiohjälpens insamling Världens Barn.

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

SE-EKO-03
Icke EU-jordbruk

Lakrits & Havssalt, Mjölkchoklad

Apelsin, mörk choklad

Pris 690 kr (inkl. moms)

Pris 690 kr (inkl. moms)

10 strutar med chokladpraliner i varje kartong.

Frakt tillkommer (99 kr). Fri frakt vid beställning av två paket eller mer.

BESTÄLL DIREKT!
Gå in på varldensbarn.se/choklad

10 strutar med chokladpraliner i varje kartong.

