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Støt Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum!
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TO TERMOKRUS MED MOTIVER AF
CARL-HENNING PEDERSEN
Smukke termokrus
designet af Jacob Heiberg
Sælges i ﬂot gaveæske
Pris ved køb af
min. 10 par

200 kr.

Vejledende udsalgspris:

240 kr. + moms

+ moms

Kære virksomhedsleder!
På Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum giver vi dig mulighed
for at forære dine medarbejdere en særlig gave til f.eks. fødselsdage,
jubilæer, ved fratrædelse og ikke mindst til jul. Vi gør det nemt for
dig ved at pakke gaverne ind, og vi sørger også gerne for, at et smukt
kunstkort vedlægges gaven.
Vores sortiment byder på alt fra praktiske termokrus, viskestykker
med motiv af den verdensberømte CoBrA-maler Carl-Henning Pedersen til hyggelige zenlysestager med motiv af Else Alfelt. Derudover
tilbyder vi f.eks. også indrammede plakater og litograﬁer. Produkterne kan sammensættes på forskellig vis i særlige pakker, der giver
dig mulighed for at give dine medarbejdere en unik gave og dig
en økonomisk fordel. Efter ønske kan pakkerne også indeholde
billetter, der giver adgang til museet eller måske et af vores særarrangementer.
I dette katalog præsenterer vi idéer til særlige pakker, men vi
sammensætter også gerne en pakke ud fra dine speciﬁkke
ønsker.
Vi glæder os til at samarbejde med dig!

Giv en saerlig gave...

Giv en særlig gave og

STØT

Carl-Henning Pedersen
& Else Alfelts Museum!
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Saerlige Pakker...
Vi sammensætter gerne en særlig pakke ud fra dine ønsker

Til alle særlige pakker
kan efter ønske tilkøbes:

ET GAVEKORT
til en museumsoplevelse
på Carl-Henning Pedersen
& Else Alfelts Museum
bestående af entré og kaffe for to voksne

SÆRLIGE OPLEVELSER FOR DIG
OG DINE MEDARBEJDERE

SÆRLIG PAKKE NR. 1
ET VISKESTYKKE OG ET TERMOKRUS
MED MOTIV AF
CARL-HENNING PEDERSEN

Smukt termokrus i ﬂot gaveæske
med motiv af Carl-Henning Pedersen

Pris ved køb af
min. 10 pakker

Inviter dine medarbejdere til:

150 kr.

JAPANSK AFTEN
med levende fortællinger om
Else Alfelt, afstressende yoga
og delikat sushi i museets
smukke omgivelser

+ moms

Vejledende udsalgspris:

196 kr. + moms

Inviter dine medarbejdere til:

SÆRLIG PAKKE NR. 2
Pris ved køb af
min. 10 pakker

475 kr.
+ moms

EN ZENLYSESTAGE OG
EN INDRAMMET PLAKAT
MED MOTIV AF ELSE ALFELT
Hyggelig zenlysestage

1 stk. 75

kr. + moms

ITALIENSK AFTEN
med levende fortællinger om
Carl-Henning Pedersen,
italiensk vinsmagning og
lækre italienske retter i
museets smukke omgivelser

Saerlige

Oplevelser...

Lækkert jacquardvævet viskestykke
med motiv af Carl-Henning Pedersen

Museet har mange, gode lokale samarbejdspartnere og kan derfor tilbyde særarrangementer
for dig og dine medarbejdere
tilpasset jeres ønsker

Eller lad os sammen planlægge
en anden særlig oplevelse for
dig og dine medarbejdere...

Vejledende udsalgspris:

96 kr. + moms

Indrammet plakat med motiv af Else Alfelt
med sort ramme og hvid passepartout
Vejledende udsalgspris:

576 kr. + moms

Pris ved køb af
min. 5 stk.

400 kr.
+ moms

INDRAMMET
PLAKAT
Vejledende udsalgspris:

480 kr. + moms
Else Alfelt, ”Nikko - Japan”, 1967

Giv en saerlig gave...
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Sae rlig Indpakning...
Vi pakker meget gerne gaverne pænt ind i papir eller cellofan efter dit ønske.
Derudover tilbyder vi at vedlægge et smukt kunstkort med din egen personlige hilsen
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Pris ved køb af
min. 10 stk.

12 kr.
+ moms

INDRAMMET LITOGRAFI AF
CARL-HENNING PEDERSEN

KUNSTKORT MED MOTIVER AF
ELSE ALFELT OG
CARL-HENNING PEDERSEN

I sort ramme med hvid passepartout

Dobbeltkort 15 x 15 cm med kuvert

Fra Firenzehjælpens Kunstmappe

640 kr. + moms

Pris ved køb af
min. 5 stk.

550 kr.
+ moms

Giv en saerlig gave...

16 kr. + moms
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Kontakt
Vi byder dig gerne indenfor til en kop kaffe og en
dialog om mulighederne for dig og din virksomhed
– og vi kommer også gerne på besøg hos dig!

BIRGIT DÜRR
chpbd@herning.dk
96 28 86 51

HELLE FORBECH HVERGEL
chphc@herning.dk
20 70 17 72

Der tages
forbehold for
ændringer og
udsolgte
varer

Birk Centerpark 1, 7400 Herning

Design og tryk: www.aarsbogtryk.dk

chpeamuseum.dk

