Katalog over kontorartikler
m.m. til butikkerne.
Oktober 2015
Til driften af Mission Afrikas genbrugsbutikker er der brug for diverse kontorartikler og materialer med
Mission Afrikas logo.
I dette dokument vises det, der er mulighed for at bestille/rekvirere ved jeres genbrugskonsulenter.
Kontakt jeres konsulent, og han/hun vil komme forbi med det, I har brug for.
Område nord: Villy Pedersen (vp@missionafrika.dk – mobil 29 29 15 03)

Område syd: Claus Rosenbal Roed (crr@missionafrika.dk – mobil 29 41 92 57)

Område øst: Lone Frøsig (lf@missionafrika.dk – mobil 20 27 16 43)

Mission Afrika, Lyseng Alle 15A, 8270 Højbjerg, Tlf: 8672 5050, CVR: 4413 2818
Jyske Bank reg-nr. 5061 kontonr. 106 0018
www.missionafrika.dk | ma@missionafrika.dk

Hæfter til udgifts- og indtægtsdokumentation:

Manilla-mærker og lynlåsposer:
Der er forskellige størrelser af manillamærker og lynlåsposer.

Briller – Louis Nielsen:
Lynlåsposer til indleverede brugte briller samt sedler til disse.

Opmærkning af tøj:
Plasttråde i str. 25 og 50 mm / pistol til at skyde det i tøjet og nåle til pistol / karton-hængemærker med
logo.
NB: Et forslag til brug af hængemærker med logo. Lad dem for eksempel sidde på tøjet. Når kunden får
tøjet med hjem og selv fjerner prisskiltet, ser de logoet igen og kan huske, hvilken butik de har handlet i.

(Plasttråde str. 25 og 50 mm)

Opmærkning af ting, smykker og andre ting:

Poser til varerne:
Der findes to størrelser af poser: Stor og lille.

Flag og fødselsdag:
Skilte til reklame ved fødselsdag i butikken. Stofflag til flagstænger.

Navnskilt og holder – til de frivillige i butikken:
Alle ansatte i butikken bærer synligt deres navneskilt. Dette gøres, for at kunderne kan se, hvem det er,
man skal spørge, og hvem der arbejder i butikken.

Gavekort, velkomstfolder til de frivillige i butikken og blade/brochurer fra Mission Afrika:
Velkomstfolderne er for alle nuværende og nye frivillige i butikken. Gavekortene kan bl.a. bruges til gaver til
byens konfirmander, eller der kan på anden måde reklameres for muligheden for at give en gave.
Lav eventuelt et bord eller lignende med det forskelligt materiale vedrørende Mission Afrika, der viser, hvor
pengene fra butikken går til.

Tilbudsskilte:
Der findes lidt forskelligt materiale til brug, når butikken har udsalg/tilbud. Spørg i god tid efter disse ting,
så I får det, I gerne vil have, og så konsulenten kan nå at skaffe det til jer.

Plakater og informationsmateriale vedrørende indsamlingsprojektet:

Bestillings- og huskeliste:
(Kan bruges som huskeliste, inden du ringer til konsulenten, sendes som mail til konsulenten eller gives til
konsulenten, når der er besøg)

Ting:
Brilleposer
Dannebrogsflag
Hæfte: indtægter (rød)
Hæfte: Udgifter (blå)
Hængeetiketter str. 9x24
Gavekort
Tilbudsskilte
Hængeetiketter str. 18x28
Jolly-nåle til Jolly tekstilpistol
Jolly tekstilpistol
Kartonmærker (med logo)

Manillamærker
Navneskilte (pap – visitkort)
Navneskilte-holder
Plakater – skriv hvilken
Poser – store
Poser – små
Prismærker m/ nyt logo (rulle med klistermærker)
Regneruller Termo 57x64x12
Regneruller Termo 57x46x12
Lynlåsposer
Fødselsdagsskilte
Tekstilsnor str. 25 mm
Tekstilsnor str. 50 mm
Velkomstfolder

____________________________________________
Butikkens navn samt dato for bestilling.

Antal

