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SCJ Handy Box– färdigpackade Handy Box-to-go med 5-10% extra rabatt  
Lilla kampanjen - Köp 10 st färdigpackade Handy Box-to-go med storsäljande hygienprodukter från SC Johnson och 
få 5% extra rabatt. 
Stora kampanjen - Köp 30 st färdigpackade Handy Box-to-go med storsäljande hygienprodukter från SC Johnson och 
få 10% extra rabatt samt ett expoställ. 
 
Se till att alltid ha rena och fräscha händer även när du är på språng med detta kompletta Handy Box-To-Go-paket! 
Fyra perfekta handprodukter samlade i en box förenklar inköpet till varje arbetsplats. Dessutom till extra bra 
erbjudande när du beställen en pall med 30 boxar! Du får då även med en butiksdisplay som förpackningarna kan stå 
i (plats för 30 st) och enkelt placeras i butiken på ett säljande ställe. Perfekt merförsäljning framme vid kassan. 
 
Förpackningen innehåller följande produkter: 

• Stokoderm Protect Cream 100ml 
• Solopol Hand Cleaner 250ml 
• InstantFoam Complete 250ml 
• Stokolan Hand & Body Cream 100ml 

 

LILLA KAMPANJEN 10 boxar: 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll Ja/nej 
 

 Jag önskar beställa lilla kampanjen och få 5%  
extra rabatt       

114303296 HANDYBOX-TO-GO     10 
 

STORA KAMPANJEN 30 boxar inkl pallställ: 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll Ja/nej 
 

 Jag önskar beställa stora kampanjen och få 10%  
extra rabatt samt pallställ nedan      

114303296 HANDYBOX-TO-GO     30 

114303297 PALLSTÄLL inkl TOPPSKYLT    1  
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BESTÄLLARE: 

Företag:  

Kundnummer:  

Kontaktperson:  

Mailadress:  

Ordermärke:  

Leveransvecka:  

Aktivitetskod: V22INSCHA 
 

  (Erbjudandet gäller tom 30/6 2022 eller så långt lagret räcker). 

Skicka din beställning till customerservice@skydda.com 
 

Customer Service - Frågor om faktura, order 
m m. Telefon: 0321-67 73 31 
E-post: customerservice@skydda.com 

 
Produktsupport - Frågor om produkter, teknisk info, storlekar, dokument 
m m. Telefon: 0321-67 73 30 
E-post: produktsupport@skydda.se 
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