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Paket för att synas som Rotarian 
För att synas som representant för Rotary som en del i PR för vår klubb och för Rotary är 

nålen en bra grund i många sammanhang. Men det finns en hel rad produkter som påminner 

oss själva om Rotary och visar för andra att vi är en del av något större. 

Nu är det inte helt enkelt eller billigt (med frakt) att beställa från de tre (!) webbshoppar SRS 

kontrakterat plus den i Finland som annonserar bakpå Rotary Norden. För att göra det enklare 

har jag plockat ihop tre paket - small, medium och large - så beställer vi tillsammans och delar 

på frakten, samt delar upp en del saker som rulle med 100 klistermärken så alla får några 

märken var. 

Large - för Dig som gillar Rotary på riktigt :-) 

Det stora paketet men som ändå inte gör något stort hål i hushållskassan. 

Produkt Antal Bild 

Piké-tröja 

Marinblå piké med diskret brodyr av 

nya Rotary-märket i ljusare blått och 

gult. 

Dam (viss midja) resp. herr-modell 

(rak). Ange storlek XL, L, M, S, XS 

vid beställning. 

1 st 

 

Keps 

Perfekt på golfbanan, promenaden, 

segelturen och när cabben fälls ner. 

Dam vit/rosa, herr ljus sand/svart. 

Ställbart spänne bak. 

1 st 

   

Bildekal 

Att fästa på insidan i varje bil 

(spegelvänd). Diameter 80 mm. 

3 st 
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Klistermärke 

Nya märket i format 65x26 mm, på 

remsa. Passar fint på kalender, iPad, 

dator, flaska, postlåda, ... 

12 st 

 

Mjuk kylskåpsmagnet 

En rektangulär platt magnet att sätta 

på kylskåpet - kan bl.a. hålla fast 

månadens Rotary-schema 

4 st 

 

Extra Rotary-nål 

Den vanliga hederliga nålen - en i 

varje kavaj 

2 st 

 

Penna 

Bläckpenna med klickfunktion och 

Rotary-märke - passar innerfickan, 

portföljen och ... 

2 st 

 

Rotary Foundation 

Ett stöd till vår fond om 100 kr 

1 st 

 

Pris för paket Large med totalt 25 st prylar & 1 stöd: 950 kr 
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Medium - grundpaketet 

I mellanmjölkens land presenterar vi paketet Medium som bör vara lagom för varje Rotary-

medlem. Det kostar inte mer än några stycken Rotary-luncher, men kan påminna Dig varje 

dag om Rotary och visar andra att Du är medlem. 

Piké-tröja 1 st 

Bildekal 2 st 

Klistermärken 6 st 

Kylskåpsmagnet 2 st 

Rotary-nål 1 st 

(ingen keps, ingen penna, inget Rotary Foundation) 

Pris för paket Medium med totalt 12 st prylar: 350 kr 

Small - det lilla paketet 

Om Du trots allt tycker Medium-paketet inte är lagom, välj detta lite mindre paket. 

Bildekal 1 st 

Klistermärken 3 st 

Kylskåpsmagnet 1 st 

Rotary-nål 1 st 

(ingen piké, ingen keps, ingen penna, inget Rotary Foundation) 

Pris för paket Small med totalt 6 st prylar: 100 kr 

Beställning 

Enklast beställer Du genom ett mail till PR-ansvarig: 

erik@rotarykatrineholm.se 

och anger vilket paket Du önskar, storlek på piké (XL, L, M, S, XS) för paketen Large och 

Medium samt eventuella tillägg från nästa sida. 

Ett SMS till 

070-518 5126 

funkar också. Eller skriva upp på den beställningslista som finns med på kommande luncher. 
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Tillägg 

Utöver produkterna i paketen kan Du lägga till några extra saker: 

Produkt Pris Bild 

Manchettknappar 

För skjortan utan knappar. 

100 

 

Brosch 

För blusen, dressen, klänningen, 

framhäver den vanliga nålen. 

Bredd 35 mm. 

100 

 

Slipsklämma 

Så Du slipper lägga slipsen i soppan. 

Bredd 55 mm. 

100 

 

Past President-nål 

Den lite finare finska Past President-

nålen - en uppgradering för alla våra 

tidigare presidenter. 

100 

 

Skulle nu inte dessa alternativ räcka kan vi säkert lösa det - eller så lägger Du en egen order 

på www.teratrade.se - Teemu som står bakom kan svenska och är väldigt tillmötesgående. 

 

Med Rotary-hälsningar, 

 
Erik Liljencrantz 

PR-ansvarig 2016/17 Rotary Katrineholm 

www.rotarykatrineholm.se 

http://www.rotarykatrineholm.se/

