
 

På nästa sida ser du 
hur materialet ser ut

Vi vill att den miljömärkta tvålen gör samma resa som ekobananerna – rätt ner i kundkorgen! Un-
der Miljövänliga Veckan i vecka 40 fortsätter temat Fräsch på riktigt och vi granskar produkterna i 
badrumsskåpet. Vi tar en närmare titt på tvålen – en produkt alla använder, flera gånger varje dag. I 
kampanjen utmanar vi konsumenter, arbetsplatser, caféer, restauranger, gym och skolor att byta till 
miljömärkt tvål!

  Kampanjmaterial Fräsch på riktigt  
Miljövänliga Veckan 2017 

Följande ingår i materialpaketet

Tvålutmaningen
• Folder Tvålutmaningen 20 ex 

• Skylt Tvålutmaningen 20 ex

Övrigt 
• Kampanjhandledning  1 ex

• Takskylt ”Fräsch på riktigt”  1 ex

• Värvningsvykort Bli medlem!  20 ex

• Värvningsskylt A4 ”Bli medlem idag...”  2 ex

• Pin Naturskyddsföreningen 5 ex 

  
 
Foldrar och flyers
• Minifolder: Fräsch på riktigt (2017) 200 ex     

• Flyer: Bästa DIY recepten 50 ex  

Kampanjaffischer A3
• Fräsch på riktigt 20 ex
• Tvålutmaningen 20 ex
• Faktaaffisch ”Hur ska jag veta...”  5 ex

På det här bladet finns beskrivningar av kampanjmate-
rialet. Materialet beställs i ett formulär på webbplatsen: 
www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan

Har du inte tillgång till dator? Det kostar mer för fören-
ingen – men du kan ringa Order och beställa.  
Tel: 08-02 65 50. Ring också Order om du har frågor om 
din beställning. 

Beställ i god tid. Leveranstid är cirka två veckor från 
beställning. Första leverans kan ske från 21 augusti.

Beställer du ett materialpaket får du ett grundmaterial 
för en lyckad kampanjvecka. Självklart kan du beställa 
din egen blandning och extra av det du vill ha mer av. 

Allt kampanjmaterial, som kampanjhandledning, 

insändarmallar och powerpoint med manus mm kom-
mer finnas för nedladdning på Naturkontakt under Info 
& Material, Materialskafferiet,  Konsumtion & Handla 
Miljövänligt 
www.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se

Personer som värvas som medlemmar i samband med 
kampanjen får en miljömärkt tygkasse! Hör av dig om 
du undrar något – och lycka till med era aktiviteter!

Jessica Andréason, jessica.andreason@naturskyddsfo-
reningen.se tel 0739-44 99 10  
Liv Södahl, liv.sodahl@naturskyddsforeningen.se  
tel 0704-23 92 20

 



  
Material Miljövänliga Veckan 2017

Kampanjaffischer, A3 Faktaaffisch A3

”Hur ska jag veta...”  
Art nr:  9946

Minifolder

“Fräsch på riktigt” 
updaterad 2017  
Plånboksstor, 20 sid. 
Art nr:  9943

Receptflyer 2017

Takskylt  
70 cm x 40 cm med  
hål för upphängning 
Max 1 ex per krets.  
Art nr:  9947

Takskylt

Fräsch på riktigt 
Art nr: 9944

Tvålutmaningen 
Art nr: 9945

Faktaunderlag Fräsch på riktigt 2017
 
Beställ max 1 ex per krets.  
Art nr: 9935

Faktaunderlaget kan laddas ner 
på Naturkontakt: Info & Material, 
Materialskafferiet, Konsumtion 
och Handla Miljövänligt  
www.naturkontakt.naturskydds-
foreningen.se

Kampanjhandledning 2017  
med förslag på aktiviteter, upplägg 
workshop mm.  
Art nr: 9951

Allt i kampanjhandledningen kan 
laddas ner på Naturkontakt: Info & 
Material, Materialskafferiet, Kon-
sumtion och Handla Miljövänligt  
www.naturkontakt.naturskyddsfo-
reningen.se

Kampanjhandledning  

Pin Naturskyddsföreningen 
Art nr: 2017-9579

Folder Tvålutmaningen

5 recept för att göra  
egna hygienprodukter 
Format: A5, 2 sid.  
Art nr: 9952

Skylt Tvålutmaningen

Liten skylt i form av en tvål-
flaska. Häftkuddar för att 
fästa på vägg följer med.   
Art nr: 9948 

Värvningsvykort 
Bli medlem 
Art nr: 9583

Folder om 
Tvålutmaning-
nen att lämna 
till intresserade 
aktörer. 
Format A5  
Art nr: 9950 

Powerpoint Fräsch på riktigt 
med talmanus, 2017

Kan laddas ner på Naturkontakt: 
Info & Material, Materialskaf-
feriet, Konsumtion och Handla 
Miljövänligt  
www.naturkontakt.naturskydds-
foreningen.se

 

Fräsch på riktigt?
– Om hygien- och skönhetsprodukter, hälsan 
och miljön.

Faktaunderlag


