
 

Bestillingsskjema for produkter 2022 

Nedenfor kan dere se hvilke profileringsprodukter som lokalforeningene kan bestille til bruk i 
aksjoner, stands osv. Produktene sendes ut av Bypro, bortsett fra «Balansepunkt» som   
sendes ut av sekretariatet. Noen av produktene er gratis, men ekspedisjonsgebyr og frakt 
må betales. Faktura og forsendelser sendes separat 

Produktene skal sendes til:  
 

(Må fylles ut) 

 

 
Bestillingsskjemaet sendes pr. epost til: post@brystkreftforeningen.no eller pr. post til: 
Brystkreftforeningen, Postboks 78, 0101 Oslo. 
 

Ved spørsmål om bestillingen ta kontakt med sekretariatet på 21 49 24 79 

 

Produkter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BRYSTKREFTFORENING
ENS LOGONÅL 
 
Det internasjonale 
symbolet på brystkreft, 
som er en del av vår logo. 
Logonålen er 1,5 cm høy 
og laget i sølvfarget metall.  

 
Kr. 10,-  
pr. stk 

 
Jeg ønsker å 
bestille:  

    

 

Kunsten har fått navnet 
«Balansepunkt» og er en 
glasskjegle der 
Brystkreftforeningens logo 
gjenskapes i form av et 
blåstripete mønster som 
tvinnes i glasset.  
 
Kriterier for bruk av 
«Balansepunkt»  
 
MIDDELS/LITEN: Kan 
tildeles tillitsvalgte i 
lokalforeningene og 
likepersoner.  
 
LITEN: En påskjønnelse til 
personer som har gjort en 
innsats for brystkreftsaken, 
enten over tid eller en 
enkeltstående handling.  

Liten (ca 8 
cm): 395,- 
 
Medium 
(ca 11 cm): 
525,- 
 
Inkludert 
moms, 
men ikke 
frakt  

Jeg ønsker å 
bestille: 

    

mailto:post@brystkreftforeningen.no


 

 

Strassnål med kjede som 
kan tas av for å brukes 
som nål.  
 
 
 
 

Kr. 250,- 
Inkludert 
frakt. 

Jeg ønsker å 
bestille: 

    

 

 
KORT 
 
Pakke med 10 kort og 
konvolutter. 
Kort er uten tekst, bortsett 
fra kort nederst til høyre 
med tekst: «Tusen takk for 

verdifull støtte! 
Brystkreftforeningen jobber for 
å sikre at alle brystkreftberørte i 
Norge skal få en presis og rask 
diagnose, en individuelt 
tilpasset behandling og en god 
rehabiliteringsfase.» 

 
Kr. 100,- 
for 10 kort. 

 
Jeg ønsker å 
bestille: 

    

 

 
Visittkort til 
likepersonstjenesten 

 
Gratis 
 
Begrenset 
antall 

 
Jeg ønsker å 
bestille:  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIMPLER 
 
Vimpler, 5 meter (20 flagg) 
i syntetisk materiale. Kan 
brukes både inne og ute.  

 
Gratis 
 
Begrenset 
antall pr. 
forening. 

 
Jeg ønsker å 
bestille: 
 
 

  
FFBs historie 1992-2012 
av Inger Hasle 

 
Kr. 150,-  

 
Jeg ønsker å 
bestille: 

 
 


