säg det med ett kort

storsäljare

I dagar som dessa - när vi inte kan träffa våra nära och kära som vanligt – kan ett handskrivet
kort i brevlådan göra skillnad. Eller om du vill skicka en liten gåva till någon - då har vi även
andra produkter för det.
Välkomna till Norreforms nyhetsbrev. Här vill vi dela med oss av vad vi gör, aktuella händelser,
vilka nya produkter och kortmotiv vi har men också om det är något som håller på att ta slut
eller som är utgående.

nyheter

Vi har precis tagit fram tre helt nya kortmotiv:

utgående

Magnoliaboken i A6-format (A01) är helt slut.
Den kommer att komma tillbaka i A5-format
framåt sommaren.
Vad det gäller korten är nedanstående
motiv på väg ut, så om du gillar dem kan det
vara bra att passa på att köpa på sig ett litet
lager innan de försvinner.

N11 Flagga i
trädgård

N27 Rönnbär

N30 Ringblommor

Bland årets nyheter finns även ett omgjort
motiv, N92 Svampar, som nu står upp istället,
och ett motiv som kommit åter i produktion,
N66 Mistel, efter att varit borta ett tag.

N85 Gula äpplen
N04 Årstidsringar

Alla motiv finns förstås i shopen på
www.norreform.se. Där kan ni också se hur
insidan på respektive kort ser ut.
N92 Svampar

N66 Mistel

Just nu är det såklart vårkorten som säljer bra
i allmänhet, och Magnolian (N89) i
synnerhet.
Under 2019 var det de här fem motiven som
sålde bäst:

1

N72 Lavendel

2

N97 Berså

3

N89 Magnolia

4

N80 Smultron

5

N84 Katt

mässor

kommande produkter

Under sommaren planerar vi att vara med på
Hantverksmässan i Båstad, som vanligt. I år äger den rum
den 23 – 26 juli.

Vad finns det att hålla utkik efter?

På produktsidan jobbar vi med att ta fram
nya anteckningsböcker. De kommer att vara
i A5-format, och i några nya motiv, men
såklart även med magnoliamotivet där den
tidigare anteckningsboken i A6-formatet nu
är helt slut.

A01 Magnolia

A05 Hamn

Vi hoppas då på många besökare och att coronaviruset
inte sätter stopp för allt framöver. Blir det planändringar
kommer vi att meddela det på instagram och/eller på
hemsidan.

Riktpriset kommer vara 129 kr per bok, men
för den som är intresserad går det bra att
förhandsbeställa – för enbart 99 kr per bok.
Lättaste sättet att förhandsbeställa är att
skicka ett mail till
amanda.norre@norreform.se. Ange
”Förhandsbeställning”.
De nya anteckningsböckerna kommer att
komma i fyra motiv; magnolia, hamn,
skördetid och gul ros.

Senare i höst, 24 – 27 september, har vi också tänkt att
vara med på Bokmässan i Göteborg och på Sy- och
Hantverksfestivalen i Stockholm, 23 – 25 oktober.

A06 Skördetid

A07 Gul ros

Följ oss gärna på instagram @norreform så missar
ni inget.

Håll er friska så hoppas vi att vi ses under året.

