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-bladet
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30-32

Koppla av en stund med
DOROTEA-bladet!
Du har gott om tid....
...nästa nummer kommer
inte förrän den
18 augusti.
Manusstopp 15/8 kl 12.00.

VARI-tryck

Volgsjövägen 94C, 912 32 Vilhelmina.
Tel 0940-152 40.
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

TREVLIG
SOMMAR!

Dorotea-Risbäcks församling

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 31/7 kl 11.00
Lotta Nilsson, Greger Jonsson

Sammanlyst gudstjänst till Åsele kyrka
Söndagen den 7/8 kl 18.00

Gudstjänst, Dorotea kyrka
Söndagen den 14/8 kl 11.00
Expeditionen är stängd 4/7 - 1/8.
Vi önskar alla en lång och härlig sommar!

FÄRGPATRONER & TONERS
VARI-tryck AB

Tel: 0940-152 40

•

E-post: post@varitryck.se

www.varitryck.se

Hem köpes, hela eller delar av bohag.
Kontakta Lena 070-221 92 69.

Onsdag 10/7 kl 18.30
Dorotea kyrka

Maskroskvartetten

En konsert i
Karin Månsdotters anda

Nyttan med tryckta kuvert
Hör du till oss som regelbundet använder dig av brev när
du kommunicerar med omvärlden? Skickar fakturor,
bekräftelser, blanketter eller annan post i din vardag?
Har du tänkt på fördelarna med att ha din logotype och adress
tryckt på kuvertet?
• Ett kuvert är en mycket prisvärd reklambärare – passerar många
ögon på sin väg från dig till adressaten, väl framme ligger brevet
ofta synligt en tid så ännu fler ögon kan få syn på det.
• Skulle ditt brev av någon anledning inte nå adressaten, kanske
har du fått en felaktig adress eller mottagaren har flyttat utan att
begära eftersändning - har du då ett kuvert med tryck får du
ganska säkert tillbaka ditt brev och kan skicka det en gång till.
Sparar mycket tid och besvär både för dig och mottagaren.
• Ett bevis på din egen seriositet – man får sällan eller aldrig
bluffakturor eller annan oseriös post i ett kuvert med ett
firmatryck eller adressuppgifter utanpå.
Hör av dig för kostnadsförslag – en offert kostar inget!

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
Tel: 0940-152 40
E-post: post@varitryck.se
Hemsida: www.varitryck.se

www.varitryck.se

Vi servar/reparerar
alla märken!

0940-103 00
Vilhelmina

Reumatiker, medlemmar och intresserade

Den 12 augusti har vi höstupptakt i Dorotea.
Samling kl 12 på Kåtan (Doro camp) för lunch, sedan går vi till
Folkets Hus för att bla spela mattcurling och presentation av
höstens aktiviteter.
Anmälan senast 7 augusti.
Välkomna hälsa
Reumatikerföreningen södra Lappmarken.
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Melodikrysset v.32 - 13 augusti
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Melodikrysset v.31 - 6 augusti

EXPO

Allt för din mässa/utställning
butiksfasad eller ditt event
kan du beställa hos oss!

Här är några exempel
p
Pop-u

vägg

Pop-up
bord
Bannerbow

Beachflaggor

Trottoarpratare
Eventtält – flera storlekar,
olika antal väggar

ER
ETTID
ÖPPnd
ag-fredag:

Kör sakta

Lekande barn
& hundar

Må
08.30-12.00
07.00-07.30,
15.30-16.30.
14.00-15.00,

Rökning
förbjuden

Roll-ups, banderoller, affischer, väggskyltar
är också exempel på produkter ni kan beställa
hos oss!

Reklamflaggor i flera
storlekar

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter.
Leveranstid ca 10 arbetsdagar från godkänd layout.

VARI-tryck AB

Volgsjövägen 94C, Vilhelmina
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