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-TIPS Adress: N. Esplanaden 16, 352 31 Växjö
Tel: 0470-489 25

E-post: info@1stpromotion.se
Hemsida: www.1stpromotion.se

Vi lyfter din profil!

ETT KNIVSKARPT ERBJUDANDE 
FRÅN 1:ST PROMOTION AB! 
Knivar från Chroma Type 301 Design by F.A. PORSCHE

Fraktfritt vid minimum köp för 1500 kr, inkl. moms.  Erbjudandet gäller t.o.m 31 Decmber 2017, med reservation för slutförsäljning.

www.1stpromotion.se

P1. Kockkniv 24 cm

P2. Japansk Kockkniv 18 cm

P3. Grönsakskniv, allkniv 15 cm

P4. Grönsakskniv, allkniv 14 cm

P5. Trancherkniv, 19 cm

P6. Brödkniv, 21 cm

P7. Filékniv, 19 cm

P8. Urbeningskniv, 14 cm

P9. Skalkniv, 8 cm

P10. Ost- & tomatkniv, 12 cm

P18. Kockkniv, 20 cm

P19. Universalkniv, allkniv, 12 cm

P21. Japansk Kockkniv, 20 cm

P22. Chopper, 17 cm

P24. Ostronkniv, 6 cm

P26. Laxkniv, 30 cm

P36. Japansk kniv grönsakshack, 17 cm

P40. Hakata Santoku, 18 cm
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Vi lyfter din profil!

Adress: N. Esplanaden 16, 352 31 Växjö
Tel: 0470-489 25

Mobil: 076-820 83 00
E-post: bo@1stpromotion.se

Konsekvens
Bra resultat, nöjd kund 

& en ökad vinst.

Kvalitét
Lika viktigt för oss, 

som för våra kunder. 
Kvalitet ska genomsyra allt från, 

kontakt, produkt, förädling 
till leverans.

Kompetens
Målmedvetet strävar vi efter 

att ständigt öka kompetensen 
inom profilmarknaden, trender 

& produktkunskap.

Bo Jaltner

www.1stpromotion.se

Känsla
Resultat av lång erfarenhet, 

nyfikenhet, intuition, 
kreativitet & trend.Vi på 1:st Promotion arbetar med profil- & presentreklam 

samt med arbetskläder för restaurang och hotell.  
Vi har förmånen att varje dag få möta kunder som har olika 
behov av olika saker för att höja sitt företags profil. Vi ser det 
som en utmaning att leverera produkter med hög kvalitét och med ett 
bra resultat, samtidigt som vi har bred kompetens och känsla för vad som 
kan passa till just ditt företag.

Med det här bladet vill vi informera om ett knivskarpt erbjudande som vi hoppas 
ska falla i smaken. Fantastiska knivar till ett bra pris som dessutom  
levereras i trevliga presentförpackningar. 

Kontakta oss, eller kom förbi och kolla in vår fina utställning, 
alltid exponerat efter säsong och nyheter.

P.S Om du behöver hjälp med trycksaker till ditt företag 
som tex visitkort, menyer, rollup m.m så har vi ett nära 
samarbete med Eklundens grafiska i Växjö. 
Välkommen att kontakta dem för mer info och offert. 
www.eklundens.se

Väl mött / Bosse

www.1stpromotion.se


