Affärsliv

Lynggaard Copenhagen.
Sommarens armband kommer från Ole
150 kr, silver 2 150 kr.
LIFE i handknutet rep och 18 K guld 5
Gör ett besök på Renmarkstorget 6.

gör
Klassiskt, vackert och passar till alla tillfällen
14 500 kr.
Efva Attlings Love Knot & Stars Necklace
en
Halsband i 18k guld eller vitt guld med
hos
kärleksknut av diamanter. Du hittar smycket
Kjellins guld, Kungsgatan 51.

Guldsmedjan

Efvas tanke:
”En kärleksknut för hoppet om
att vi alltid håller ihop”.

Kjellins guld

-Tiny-.
Nyheter från Ole Lynggaard, Lotus 0
kr.
Ringar i guld med ädelstenar, 12 900
Gör ett besök hos Guldsmedjan
på Renmarkstorget 6.

resa i södern.
Från storstadspuls till en oförglömlig
Elvis
Upplev New York, Washington D.C, Nashville,
Presleys Memphis och New Orleans tillsammans
Öqvist.
med vår professionella reseledare Roger
Avresa: 13/9. Hemresa 29/9.
Pris: 49 200 kr.
e
Läs mer om våra resmål på www.lindtour.s

Guldsmedjan

Lind Tour

extra kärlek
För att du älskar din bil – ge den lite
Ultra!
innan sommaren med DITEC® Ceramic
och
Behandlingen har unika egenskaper
Nu hittar ni äntligen Mateus i Umeå igen.
ger lacken en enastående djup glans.
Hos Önska, Renmarkstorget 6!
Dessutom får du 9 års garanti. bästa av två världar.
det
Mateus erbjuder
de
långtidsverkan
Ultra är enkeramiken
DITEC® Ceramic
hantverket länge varit
och
där
Portugal, som ger ett ökat skydd
keramisk lackbehandling
och Sverige, där det
del av kulturen,
en stor
trafikfilm,
oxidering, repor,och
mot smuts, UV-strålar,
design produceras.
bästa inom mode
och Formvägen
insekter etc. Vi finns på Pumpvägen 1
i Portugal, den
a.se
är handgjorda
www.ditecume
14 00.
produkter
090-70
Mateus
10 i Umeå, tfnAlla
oändligt
tidlösa designen gör att de kan kombineras
tillfälle.
för att skapa den perfekta miljön för varje
090-77 03 67, www.onska.se

Ditec

Önska

Wien
Följ med till den mångkulturella världsstaden
ser en
där vi bland annat besöker Schönbrunn,
och tar en
fantastisk show på Spanska ridskolan
Melk.
båttur genom vindistriktet Wachau, Stift
dagar.
6
Reslängd:
Avresa: 22/8.
Pris: 11.780 kr.
Sista bokningsdag 18/6.
e
Läs mer om våra resmål på www.lindtour.s

Lind Tour

extra kärlek
För att du älskar din bil – ge den lite
Ultra!
innan sommaren med DITEC® Ceramic
Behandlingen har unika egenskaper och
ger lacken en enastående djup glans.
Dessutom får du 9 års garanti.
de
DITEC® Ceramic Ultra är en långtidsverkan
ökat skydd
keramisk lackbehandling som ger ett
trafikfilm,
mot smuts, UV-strålar, oxidering, repor,
och Formvägen
insekter etc. Vi finns på Pumpvägen 1
a.se
www.ditecume
00.
14
10 i Umeå, tfn 090-70

Ditec

Annonsera i Affärsliv
under temat ”Exklusivt”
TEMASIDORNA PUBLICERAS I tidningen Affärsliv 25 september, 30 oktober samt 4 december.
Utgivningsdag

Bokningsstopp

Materialstopp

25 september
30 oktober
4 december

13 september

20 september

18 oktober

25 oktober

21 november

29 november

Alla priser är exklusive moms.
Erbjudandet kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

Kontakta din mediesäljare i dag på 090-17 61 00.

2 900 kr
Per införande

55 000 av VK:s läsare, läser Affärsliv.
63% av VK:s kvinnliga läsare, läser Affärsliv.

