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udsalgspris

GAVER for over
3400 kr. i HVER
julekalender!

200 kr.

Gode grunde til at købe
Odensekalenderen

Spred glæde og julestemning i virksomheden

Høj værdi for pengene.
20 garanterede gavebeviser!
Oplev byen på ny med dem du holder af.
Gaver for enhver smag til alle aldre.
Støtter byens handels - og foreningsliv.

Nyd lækker mad & drikke,
oplev byens sportshold,
afhent dejlig chokolade &
modtag gaveregn med HVER kalender!
Odensekalenderen kan sammenlignes med en
pakkekalender, hvor gaverne hentes direkte hos giveren.
Lågerne har lang indløsningsfrist, og mange kan indløses
helt ind i 2020.
Når Odensekalenderen er købt, er resten gratis og uden
binding!

Vil du se smagsprøver på årets Odensekalender
klik ind på odensekalenderen.dk
Bestil direkte på kontakt@odensekalenderen.dk

