
Sommergaver.
PERSONLIG DESIGN.

TRYKKET & DESIGNET LOKALT.

FRIST 1.  MAI:
For levering t i l 

sommerferien bør 
sommergaver 
besti l les innen 

1 .mai



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



”
Velg mellom 

din tekst/logo 
eller lagerførte 
termokopper.

”

Produktinfo:

- Inkl. lokk laget i bpa-fri plast. 

Ingen-skru lokk gjør det lett å drikke med 

eller uten lokket. Lokket er IKKE lekksikkert.

- Størrelse: H: 12cm Åpning Ø: 7cm

- Kapasitet: 350 ml

- Farge: Hvit m/sølvfarget tekst

- Materiale: Rustfritt stål

- Isolasjonsevne: t varmt, kaldt

- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin

Termo vinglass.
 

Dette er årets råeste sommergave! 
Hold drikken kald i sommervarmen. Ta den med på camping, stranden, 
hytteferie eller camping. Holder drikken kald i opptil 8 timer, og varm i 

opptil 3 timer. 

Vi tilbyr skreddersydde termo vinglass med tekst og/eller logo slik at de 
blir perfekte gaver til dine ansatte og kunder. Koppene lasergraveres 

hos Varodd AS, som er en lokal arbeidsinkluderingsbedrift.

Ønsker du termokopp uten tilpasset tekst eller logo 
har vi følgende lagerførte kopper:

VELFORTJENT PAUSE
ENDELIG HELG

NYTER LIVET PÅ HYTTA
 

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

HUSK KORT!



Termokopper.
 

Termokoppene fra Pictureit er en bestselger! 
De holder drikken varm i opptil 3 timer, og kald i opptil 8 timer. 

Vi tilbyr skreddersydde termokopper med tekst og/eller logo slik at de 
blir perfekte gaver til dine ansatte og kunder. Koppene lasergraveres 

hos Varodd AS, som er en lokal arbeidsinkluderingsbedrift.

Ønsker du termokopp uten tilpasset tekst eller logo 
har vi følgende lagerførte kopper:

HVERDAGSHELT
KOLLEGA

SUPERSELGER
 

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

HUSK KORT!

”
Velg mellom 

din tekst/logo 
eller lagerførte 
termokopper.

”

Produktinfo:

- Inkl. lokk laget i bpa-fri plast. 

Ingen-skru lokk gjør det lett å drikke med 

eller uten lokket. Lokket er IKKE lekksikkert.

- Størrelse: H: 12cm Åpning Ø: 7cm

- Kapasitet: 350 ml

- Farge: Sort m/sølvfarget tekst

- Materiale: Rustfritt stål

- Isolasjonsevne: 3t varmt, 8t kaldt

- Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin



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 hei@pictureit.no eller 919 02 821 om du 

ønsker et tilbud – vi hjelper deg gjerne.

HUSK RAMME!

”
Velg mellom
plakater med
din tekst eller

velg fra 
vårt sortiment.

”

Produktinfo:

- Trykkes i Kristiansand

- Velg mellom 30x40cm eller A5 kort

- Trykkes på bærekraftig 

    FSC-sertifisert papir

- Standard levering pakkes posterne   

    flatt i hver sin cellofanpose u/ramme



Sett et personlig preg på kontorlandskapet med 
f.eks. dialekt-, steds- eller yrkesplakater. Du kan 
plukke fra vårt sortiment av plakater og rammer.

Vi tilbyr også unike plakater, slik at du kan sette ditt 
helt eget preg på kontorlandskapet. 

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

Personlig kontor.

HUSK RAMME!



Kontakt oss:

Gi årets råeste sommergave til 
dine ansatte!
E-post: hei@pictureit.no  
Tlf: 919 02 821 
Så setter vi opp et tilbud til deg!


