
PÅMINNELSE FRÅN DIN DEKORPARTNER

BESTÄLL ONLINE PÅ GILLGRENS.SE

En lysande idé!Gör det enkelt  för dig, beställ eller  komplettera din  juldekoration  i god tid
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FASADBELYSNING
sätt guldkant med läcker

Entrén är det första intrycket av din butik – Undersökningar visar att allt fler  
kunder handlar med hjärtat och inte hjärnan. I takt med det blir det visuella allt mer 

viktigt för att skapa en härlig känsla för kunden. Vi hjälper till i arbetet att skapa  
de mest fantastiska entrépartierna som bjuder in till en mysig julstämning. 
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sätt guldkant med läcker

Varmt

välkomnande

till jul!

LYS UPP ENTRÉN I  VINTER!

Dessa bilder är visualiserade förslagsbilder



Bjud 
in med  

en julig  
entré

Dessa bilder är visualiserade förslagsbilder

510:-

Klassisk  
istappslinga  
för 3 meter från



Rama in  

fasaden med  

stämningsfull  

belysning



Skapa 

volanger  

med  

girlanger

tre av årets  
nyheter!

skapa feeling med härlig

Dekoren i våra butiker förstärker känslan hos kunden – Oavsett om det gäller din  
godis- eller charkavdelning så spelar dekoren en stor roll för kunden. Nu kan du skräddarsy 

avdelningen efter butiksinredning och budget. Kontakta oss så berättar vi mer.

Krans med  
hängande dekor  

Ø120 cm



tre av årets  
nyheter!

Färdigklädda  
dekorationshängen.  

Dubbelsidiga.  
Stl 120 cm.

JULDEKOR
skapa feeling med härlig

Dekoren i våra butiker förstärker känslan hos kunden – Oavsett om det gäller din  
godis- eller charkavdelning så spelar dekoren en stor roll för kunden. Nu kan du skräddarsy 

avdelningen efter butiksinredning och budget. Kontakta oss så berättar vi mer.

Krans med  
hängande dekor  

Ø120 cm

3690:- Granrishänge  
med hängande  
dekor L120 cm

1690:-

Dubbelsidig  
krans med dekor  

Ø120 cm

3195:-
Självklart  har vi även  som vanligt  granar, kulor,  girlanger med mera!



Perfekta  

”selfie-spot”  

figurer!  

Ett enkelt sätt  

att ge härlig  

spridning på  

sociala medier.  

En växande succé!

Fler figurer
hittar du på 
gillgrens,se



FASTA FIGURER
skapa stämning

Har du märkt effekten av säsongsanpassade figurer i din butik?  
Nu kan trollbinda liten som stor med härligt juliga figurer i olika motiv.  

Vi garanterar en julig succé och ett klirr i försäljningen.

Sprid  glädje  med
figurer
i jul



RÖRLIGA FIGURER
väck uppmärksamhet med

Rörliga figurer med juliga budskap – Imponera på kunden med  
stämningsfulla figurer i rörelse. Vi erbjuder ett brett sortiment för alla smaker och  

utlovar en succé bland både vuxna och barn.

Skapa 

sagolika

miljöer



Magiskstämningmed rörligafigurer

En klok  

investering! 

Förändra  

figurerna och  

dekoren efter  

säsong och ge  

kunden en  

upplevelse  

året runt!



Vår kvalitetsprocess En rätt genomförd arbetsprocess 

ger bästa möjliga resultat. Processen är uppbyggd i 

följande steg.

Kreativt arbete Vi ser över miljön i butiken. Var  

dekoren ska finnas i och hur den anpassas för att 

förstärka de kärnvärden som butiken har. Vi ser över 

budget för dekor och arbete under säsongen eller 

hela året och planerar tid för upp och nedmontering.

Montering Vid önskemål hjälper vi till med både 

montering och demontering. Gillgrens har utbildade 

dekoratörer som förstår hur viktigt det är med alla 

detaljer runt dekoren. 

Leveranstid Leveranstid på lagervaror är normalt  

några dagar eller enligt överenskommelse.

Skulle någon artikel tillfälligt vara slut i lager 

kan leveranstiden vara längre. I förekommande

 fall får du meddelande om detta.

Beställning Handla online på gillgrens.se, maila 

order@gillgrens.se eller ring 031-703 44 44 

Frakt Fraktkostnad tillkommer och varierar 

beroende på vikt och volym. 
 

Priser i katalogen är exklusive moms.

Betalningssätt Vid eventuell fakturering är 

betalningstiden 30 dagar netto, alternativt  

förskottsbetalning. Vid sen betalning påförs  

dröjsmålsavgifter och dröjsmålsränta enligt  

lag. Vi förbehåller oss rätten att skicka  

beställda varor mot postförskott om vi  

anser oss ha anledning till det.

Kontakta oss

031-703 44 44

info@gillgrens.se

Handla online:  

www.gillgrens.se

Följ oss: #gillgrensdekor

V I  R E S E RV E R AR O S S F Ö R S L U T F Ö R SÄ L J N I N G O C H F Ö R Ä N D R I N GAR I  SO R T I M E N T E T . 


