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Julklapps- och nyårstips
Camilla Högberg
Konst & Design
Varför inte ge en unik julklapp eller present genom
att ge ett litet personligt konstverk eller poster? Du
kan beställa alltifrån målningar och illustrationer till
grafiska formgivningar via
www.camillahogberg.com eller Camilla Högberg
Konst & Design på Facebook.
Rabattkod: JULSTÄMNING20 (20% i rabatt).
Rabatten gäller fram till 31 december 2020.

Mesch Consulting
Ge bort en dövhistorisk bok till rabatterat pris.
Beställ via vår hemsida:
www.dovidrottenshistoria.se/webbshop.
html. Mesch Consulting utför också uppdrag
inom arkivering, förbundsadministration och
evenemangsstöd.
Rabatt: se rabatterna på vår hemsida. De gäller
till 31 december 2020.

Cissi Ferm – Shape Up
Vill du kicka igång med din träning eller ha ett
kostprogram anpassat efter ditt behov och mål
med hjälp av en personlig tränare? Då ska du ta
chansen och använda rabattkoden. Passa på nu
och ge dig och din kropp en bra start till en starkare
livsstil, bli piggare och få bra energi!
Rabattkod: 20% rabatt med koden PTCISSI20 när
du mailar till cissi@cissifermshapeup.se. Den gäller
fram till 15 december 2020.

Bohème Theresa
– kreativt återbruk
Du som ny eller gammal kund får ett julerbjudande
på 10% rabatt när du handlar på
www.bohemetheresa.se
Rabattkod: DOVAS20. Rabatten gäller fram till 10
januari 2021.

Yoga med Debbie Z. Rennie

Äntligen NU

Yinyoga eller stolyoga via Zoom. Rabatterade klippkort erbjuds för vårens pass: 1 pass för 100 kronor
(spara 80 kronor), 5 pass för 700 kronor (spara
100 kronor) och 10 pass för 1350 kronor (spara 150
kronor).
Rabatt: betala senast 31 december 2020 för att få
rabatt. Kontakta debbiezrennie@gmail.com för mer
information.

Vårt bästa julklapps- och nyårstips är att kolla när
världen öppnar sig för oss att resa runt världen.
För då är Äntligen NU redo med nya guideresor på
teckenspråk! Varmt välkommen tillbaka senare!
www.antligennu.se

God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla!
Ps. SDR:s webbshop har också julklappstips och rabatter - se mer på nästa sida.
-annons-

illLjus

Rabatt 20% - uppge
koden JUL2020
Gäller 20/11 - 13/12

Tips från SDR:s webbshop

Almanacka 2021
med illustrationer av hus och
kvartersmiljöer.
Illustrationer: Malin Beckman.

200:Ljuslykta i turkos färg
med silverfärgad insida.
Med olika värdeord från
dövsamhället. Design:
Susan Crona.

169:-

Teckenkort till barn eller
dig som vill lära teckenspråk.
Teckenkorten består av bl.a.
djur, leksaker, färger samt
bokstäver, siffror. Illustrationer: Mikael Öhlund.

299:-

Beställ från vår webbshop www.handla.sdr.org senast den 13 december
Välkommen att följa vårt instagramkonto: sdrhandla
Tack vare ditt stöd kan Sveriges Dövas Riksförbund fortsätta arbetet för en hållbar framtid
och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs.
Detta för både vår generation och för kommande generationer.

