Kortet kommer i
prisklass 360:frakt (79:-) och
moms tillkommer

Produkter
för en

aktiv livsstil

Oavsett hur aktiv du är idag finns det
någonting i vår produktportfölj som gör det
möjligt att ta ännu ett steg i rätt riktning.
Uppgradera lunchpromenaden med ett par stavar,
ge dig ut på joggingrundan efter mörkrets infall eller
ut på äventyr i naturen efter en hektisk arbetsvecka.
Med ökad energi blir du mer effektiv på jobbet, men
kanske finns det annat som du vill använda den
extra energin till; umgås med barnen, läsa en
spännande bok eller laga en god, hälsosam middag.
En energifylld vardag har många fördelar.
Ge bort en gåva som gynnar kollegorna, företaget
och arbetsmiljön - samtidigt som du bidrar till en
friskare generation.

Axplock av produkter

GP ReCyko 1300 mAh
201144 +
Ain ficklampa 450028
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Nitra gåstavar 10003600 +
Level beanie mössa 11105302

Bluetooth hörlurar 10825600 +
GP Powerbank Cobra 5000 405143
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Elevate insulate flaska
10034700 +
Compass 13401500

Axplock av produkter
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Milton outdoor backpack
12012300
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Sunmatic pannlampa Populus
455006 +
GP ReCyko+ 4-pack AA-batterier
med laddare 202202

Elevate kikare 13401300 +
Multi function tool 10430400

Axplock av produkter
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Bluetooth hörlurar
10825600

Sunmatic Acer pannlampa 455011
+ Armband
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P36 Polaris ficklampa
450029

Axplock av produkter
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Vårt gåvokort
är lätt att ge bort och
ENKELT ATT LÖSA IN!

Vi erbjuder ett sortiment där det alltid finns
en unik gåva med fokus på funktion, kvalitet
och formspråk. Mottagaren löser enkelt in
gåvokortet och beställer sin vara genom vår
gåvoplattform på nätet.

www.aktiveradig.nu
Gåvokort 2017

för en

AKTIV LIVSSTIL

Värdehandling
Ditt unika kortnummer är:
xxxx-xxxx-xxxx

Gå in på www.aktiveradig.nu
för att välja din gåva.
Kortet gäller för leverans inom
Sverige och är giltigt t.o.m 31/3-2018.

Kortet kommer i
prisklass 360:frakt (79:-) och
moms tillkommer

En frisk generation stöttar
familjer i att bli mer aktiva.
Att hitta glädje i en fysisk aktivitet och
gemenskap, ger livet en ytterligare
dimension.
Att investera i en frisk generation är
att investera i Sveriges framtid.
Vi vet hur viktig rörelse är för både
fysisk och psykisk hälsa, och vi vet
att det faktiskt är livsfarligt att sitta så
mycket som vi gör. Sverige tillhör ett
av de länder i världen där vi tillbringar
mest tid sittande, och i synnerhet de
unga.
En Frisk Generation erbjuder
barnfamiljer kostnadsfria aktiviteter
där målet är att fler barn och vuxna
ska bli mer fysiskt aktiva tillsammans.
Detta för att motverka fysisk och
psykosocial ohälsa.
Med en bred bas aktiviteter i form av
allt från fotboll, basket, handboll till
yoga. Allt för att alla ska kunna hitta
någonting som de tycker om.
En Frisk Generation samarbetar med
lokala föreningar och friluftsföreningar
för att familjerna lätt ska kunna komma i kontakt med dem om de hittar en
aktivitet som de vill fortsätta med.
Vi är övertygade om att rörelseglädje
tillsammans med sina föräldrar stärker
familjebanden. Med aktiva föräldrar
och barn tillsammans skapar vi ett
aktivt och hälsosamt samhälle, en
framtid med friska generationer.
Bli aktiv idag och investera i
framtiden!

