
HUSK RAMME!

Julegaver
TIL KUNDER OG ANSATTE



HUSK KORT!

Julepynt

Nå kan dere få denne unike julepynten spesielt til deres ansatte 
og/eller kunder. Vi lasergraverer/trykker logoen deres lokalt her 

i Kristiansand. 

OBS: Veldig begrenset antall!

 
Ta kontakt med oss på salg@pictureit.no eller 919 02 821 om 

du ønsker et tilbud – vi hjelper deg gjerne.

”
Velg mellom
julepynt med
din logo eller

velg fra 
vårt sortiment.

”

Produktinfo:

- Designet i Kristiansand

- Laget av rustfritt stål, forgylt med 

    14K gull.

Fra 180,- eks mva



Termokopper
 

Termokoppene fra Pictureit er en bestselger! 

Velg mellom ”kontorkoppen” eller ”lekksikker termokopp”. 
Vi tilbyr skreddersydde termokopper med tekst og/eller logo slik at de 

blir perfekte gaver til dine ansatte og/eller kunder. 

Koppene lasergraveres hos Varodd AS, som er en 
lokal arbeidsinkluderingsbedrift.

 
Ta kontakt med oss på salg@pictureit.no eller 919 02 821 

om du ønsker et tilbud – vi hjelper deg gjerne.

Produktinfo:

Termokopper laget av dobbeltisolert 

rustfritt stål. 

- Farge: Sort m/sølvfarget tekst

KONTORKOPPEN:
- Lokk laget i bpa-fri plast. 

   Presslokk gjør det lett å  

   drikke med eller uten lokket.  

   Lokket er IKKE lekksikkert.

- Isolasjonsevne: 3t varmt, 8t kaldt

LEKKSIKKER TERMOKOPP:
- Lokk laget i bpa-fri plast. 

   Lekksikkert skrulokk.

- Isolasjonsevne: 10t varmt, 10t kaldt

Termokopper skal ikke vaskes 

i oppvaskmaskin

Fra 230,- eks mva

A. KONTORKOPPEN:
Presslokk gjør det lett 

å drikke med eller uten 

lokket.  

B. LEKKSIKKER
TERMOKOPP:

Lekksikkert skrulokk,

ingen søl i bilen!  



Produktinfo:

- Designet i Kristiansand

- Broderes lokalt hos Varodd AS

Fra 130,- eks mva

Julesokk
 

Vi tilbyr julesokker brodert med f.eks. navn på de ansatte. 
Perfekt julegave sammen med

en liten go’bit. 

Vi kan skaffe gourmetsjokolade og kaffe/te fra CEMO, 
ta kontakt for priser! 

Ta kontakt med oss på salg@pictureit.no eller 919 02 821 
om du ønsker et tilbud – vi hjelper deg gjerne.

GRØNN:
Få en valgfri kort tekst 

eller navn til de ansatte 

brodert på hver sokk. 

RØD:
Velg mellom rød

eller grønn sokk.



Plakater og kort.

Våre plakater er en populær og personlig gave. Vi får gode 
tilbakemeldinger på både tekst og kvalitet fra våre kunder. 

Få en helt unik plakat med ønsket tekst. Vår designer plasserer 
din tekst i vårt design. 

Det er også fullt mulig å handle plakater fra vårt 
sortiment. Besøk www.pictureit.no for å se utvalget.

 
Ta kontakt med oss på salg@pictureit.no eller 919 02 821 om 

du ønsker et tilbud – vi hjelper deg gjerne.

HUSK RAMME!

Produktinfo:

- Trykkes i Kristiansand

- Velg mellom 30x40cm eller A5 kort

- Trykkes på bærekraftig FSC-sertifisert papir

- Posterne pakkes flatt i hver sin cellofanpose 

    uten ramme.

Fra 130,- eks mva



DIN TEKST/LOGO: Vi tilbyr herlige og personlige gaver som vil  
glede dine kollegaer og kunder. 

eller LAGERVARER: Du kan velge fritt fra vårt sortiment
av ferdige designs.

Alle produktene er utviklet og designet med 
kjærlighet og omtanke. 

Når du bestiller firmagaver med egen tekst og logo, setter vi 
deg i kontakt med vår designer som lager et utkast. 

Etter godkjenning setter vi i gang produksjonen. Plakater og 
kort trykker vi selv. Koppene lasergraveres hos Varodd AS, som 

er en lokal en arbeidsinkluderingsbedrift.

Enestående

Velg mellom: Slik fungerer det:

Hvem er vi?
 

Solgunn og Petter er gründerparet som står bak Pictureit.no AS.  
Siden 2015 har vi utviklet, designet og solgt produktene våre  

under egen merkevare. Vi elsker det vi holder på med, og håper  
du vil tenke på oss neste gang du skal du handle firmagaver. 

Hilsen Solgunn og Petter

Anmeldelser 2 838

TILBUD GODKJENNE PRODUSERE MOTTA



Kontakt oss:

Gi årets råeste julegave til dine ansatte!
E-post: salg@pictureit.no  
Tlf: 919 02 821 
Så lager vi et tilbud til deg!


