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Vi stärker ditt varumärke genom att skapa, producera och distribuera ett brett sortiment av hållbart tillverkade profilprodukter för dig

CREON
THINGS MATTER
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Inför Soligare Tider
I år är sommaren särskilt e0erlängtad. Fler sol5mmar, 
5d a7 umgås med nära och kära, 
och 5llfällen a7 njuta av livet i det fria känns 
extra välbehövliga. 

Vem vill du påminna om att soligare tider väntar 
bakom hörnet? Kanske vill du tacka ditt team, dina 
anställda eller konsulter för deras engagemang 
under det senaste halvåret. Eller också behöver 
du ett sätt att visa uppskattning för den fortsatt 
fina relationen till dina kunder. 

Vi på Creon har valt ut de bästa sätten att skänka 
lite sommarglädje, från klassiska bad- och 
grilltillbehör i snygga nytappningar till roliga spel 
och spännande gåvor som fortsätter växa. 
Självklart har allt tagits fram i ansvarsfull 
produktion och av hållbara material.

Varma hälsningar, 

Joakim

Joakim Håkansson
Sortimentsansvarig

0708 20 49 52
joakim@creon.se



FAKTA – Frisbee Plasticbank

Tillverkad av återvunnen plast 

från världshaven.

Storlek: 23 cm i diameter

Inkl tryck av logo i 1-färg.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 40 kr/st

500 st 25 kr/st

FAKTA – Solglasögon

Tillverkad av återvunnen plast 

från världshaven.

UV 400

Inkl tryck av logo i 1-färg.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 41 kr/st

500 st 28 kr/st

Logga på skalm
en

Tryckt logga

Renare hav – roligare stränder 



FAKTA – Greenballs

Ask fylld med ängsblommor.

Storlek: 6 x 4 x 2 cm

Inkl CMYK-tryck på dekal.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 39 kr/st

500 st 34 kr/st

Allt börjar med ett frö

”Fröbollar som växer till 
ängsblommor. Ett enkelt och 

vackert sätt att hjälpa våra 
ekosystem på traven med 

avgörande utrymmen för bin 
och fjärilar. ”

Tryckt dekal



FAKTA – Vattenflaska Tritan

Valfri färg. Kvalitativ flaska i 

BPA-fri tritanplast.

Volym: 57 cl

Inkl tryck i 1-färg runtom hela 
flaskan.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 72 kr/st

500 st 60 kr/st

FAKTA – Thermos stål 

Valfri färg. Kvalitativ ståltermos 

med trä på toppen.

Volym: 45 cl

Inkl lasergravyr av logo.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 154 kr/st

500 st 142 kr/st

Släck törsten med stil 



FAKTA – Softybag

Fylls enkelt med luft från 
fotändan. Tunn polyesterväv.

Storlek: 175 x 75 x 50 cm

Finns i i svart, röd eller 
blå/azurblå

Inkl tryck av logo i 1-färg.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 331 kr/st

250 st 322 kr/st

Portabel lyxmöbel 

”En smart, uppblåsbar 
möbel för sitt- eller 

liggkomfort var man än 
befinner sig. ”

Tryckt logga



ger 

USB kabel för 

FAKTA – Trend högtalare stor

Polyesterväv och plastskal. 
Bluetooth 4.1. 2 x 3W styrka.

Storlek: 209 x 60 x 170 mm

Inkl tryck av logo i 1-färg.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 326 kr/st

250 st 304 kr/st

FAKTA – Trend högtalare liten

Polyesterväv och plastskal. 
Bluetooth 5.0. 3W styrka.

Storlek: 35 x 85 x 115 mm

Inkl tryck av logo i 1-färg.

Levtid ca 3 veckor

100 st 129 kr/st

250 st 120 kr/st

Sommarens soundtrack
”Väldesignade, bärbara 

högtalare att ladda upp och 
ta med på sommarens alla 

äventyr.”



FAKTA – Bouleset mini

6 st mini kulor samt lille och 
tygpåse.

Exkl logomärkning.

Levtid ca 2 veckor

100 st 85 kr/st

250 st 80 kr/st

FAKTA – Trädgårds-Yatze

5 st stora snygga trätärningar, 
påse och poängblock.

Storlek: 8 x 8 x 8 cm per tärning

Exkl logomärkning.

Levtid ca 2 veckor

100 st 115 kr/st

250 st 109 kr/st

FAKTA – Crocket Antique

Klot, bågar samt 4 klubbor i fin stil.

Exkl logomärkning.

Levtid ca 2 veckor

100 st 212 kr/st

250 st 204 kr/st

Klassiker att samlas kring

alla att vara med.



FAKTA – Grip Grillset

Grillspade och griptång i metall. Gummibelagda

plasthandtag. Storlek: 50 cm längd, ca 10 cm bredd

Inkl dekal på gåvoask. Levtid ca 3 veckor

100 st 124 kr/st

250 st 113 kr/st

FAKTA – Grillbestick

Fina kött/grillbestick i rosftritt stål och trä. 

Set om 12 delar. Storlek: 22 cm längd

Inkl dekal på gåvoask. Levtid ca 3 veckor

100 st 192 kr/st

250 st 178 kr/st

Till grillmästare & gourmander



◼ Antal 25 000 st. pris 3,25 SEK/ST

FAKTA – Handduk 

Velourhandduk i 60% bomull 
och 40% polyester, 360 gram 
tjocklek. OEKO-tex 100 standard. 

Storlek: 140 x 70 cm

Inkl utfallande CMYK-tryck på 
handdukens ena sida.

Levtid ca 4-6 veckor

100 st 96 kr/st

250 st 88 kr/st

Tryckt logga
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FAKTA – Kylväska ryggsäck R-PET 

Rymlig kylväska bäres som ryggsäck 
eller i handtag. Återvunnen 
polyester. 

Storlek: 30 x 15 x 36 cm

Inkl tryck i 1-färg.

Levtid ca 3-4 veckor

100 st 252 kr/st

250 st 240 kr/st

Hållbart till badutflykten



@imbi
Utfallande cmyk-tryck på dekalen 
framtill på asken

FAKTA – Litet fruktträd

Ge bort ett fruktträd. 

Inkl dekal på kartongens utsida.

Levtid ca 4-6 veckor

100 st 165 kr/st

250 st 158 kr/st

Växer så det knakar

”Fruktträd i miniatyr som planteras 
och växer tills det bär frukt. 

Skörden består av äpplen, päron, 
plommon, körsbär eller blåbär. ”

Tryckt dekal



FAKTA – Träningsbälte LED

Träningsbälte som förvarar det 
viktigaste och samtidigt ger 
synlighet under löprundan.

Tillverkad av elastisk polyester. 
Inbyggd LED ljusslinga. 

Storlek: 28 x 5 cm

Inkl tryck i 1-färg.

Levtid ca 2-4 veckor

100 st 98 kr/st

250 st 91 kr/st

Tryckt logga

En aktiv sommar 
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Leveransen är en viktig del av din gåva – både 

för dig och den som tar emot din present. 

Vi hjälper dig gärna med smidiga utskick direkt 

till din mottagare, så att du kan lita på att 

dina presenter hamnar hos rätt person och kommer 

fram i tid. Vi erbjuder flera alternativ 

för leveransen, så att du kan välja det som passar dig 

och din verksamhet bäst, exempelvis:

• Sampackning med personlig hälsning

• Inslagning som present

• Utskick i brev eller paket till kunder eller 

till anställda som jobbar hemma

Vi har bra fraktavtal!

Leverans direkt till din mottagare
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Vi bryr oss
om hur era produkter produceras och hanteras

Ansvarsfull produktion
Oavsett var i världen Creon verka så enga-
gerar vi oss för både människors och 
miljöns bästa. 

Vi säkerställer att våra tillverkare upprätt-
håller internationella standarder för såväl 
mänskliga rättigheter, produktsäkerhet som 
för ansvarsfull produktion och miljöskydd.

Vänligen kontakta oss för mer information 
om du vill veta hur vi arbetar med detta för 
just er produktion av produktmedia.Sourcing – ansvarsfulla samarbetspartners Granskning – fabrikskontroller Att göra skillnad - förbättrad arbetsmiljö 

Tester – säkerställd kvalitet och produktsäkerhet Miljö – minimera vår klimatpåverkan Ge tillbaka – klimatkompenserade frakter Som medlem i United NaCons Global Compact blir vi 
reviderade enligt FN’s Co principer.
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Betalning- och leveransvillkor

CREON

NOTERING: Creon Promotion AB förbehåller sig rätten till över/underleverans med 10% och debiterar levererat antal. Om Creon ABs kostnader för produkten före leverans
ändras till följd av skatter, tullavgifter, kvotkostnader eller valutakurser, skall motsvarande prisjusteringar göras.

DAP Delivered-at-Place, exkl. frakt

Denna offert är giltig till och med den 2020-06-30

Priserna är beräknade enligt informationen vid respektive produkt. 
Vid avvikelser i era förusättningar kan priset komma att justeras.

Betalningsvillkor:
30 dagar netto
Priserna är angivna i SEK exkl. moms

Priserna är beräknade på 1 SEK = 10,90 EUR. Vid större 
valutasvängningar fram tills leverans kan priset komma 
att justeras.

Leveransvillkor:
DAP (Delivered-at-Place), exkl. frakt till ditt kontor eller lager.
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Joakim Håkansson
Sortimentsansvarig

0708 20 49 52
joakim@creon.se

Tack.

Om ni har frågor eller behov av 
kompletterande info så vänligen hör av er.

DISCLAIMER Denna presentation är 
konfidentiell och får inte distribueras till andra 
än representanter hos ditt företag.


