
DU HÅLLER I EN VÄRDEHANDLING. TA MED DEN TILL OSS ELLER
SPARA DEN OM DU INTE HAR MÖJLIGHET ATT KOMMA PÅ:

INSPIRATIONSKVÄLL FÖR 
SPECIELLT UTVALDA

DE  T IO  F ÖRST  A NM Ä L DA  FÅ R  B I L EN  T VÄT TA D  UNDER  K VÄ L L EN



IBLAND FÅR INTE
ALLA KOMMA HIT

DET FINNS MER I LIVET ÄN BILAR (VI TRODDE ALDRIG VI SKULLE MEDGE DET)

SIBRÄCKA CHOKLAD

A.

KORSETTEN

OKEJ, DET ÄR LIKA BRA ATT ERKÄNNA MED EN GÅNG:
Vi hade tänkt att vara lite diskriminerande. Vi bjuder nämligen endast in tjejer och kvinnor till vår

inspirationskväll onsdagen den 12 juni kl 18.30-21.00. Under kvällens lopp kommer du att få möjlig-

het att bekanta dig med en rad intressanta produkter och erbjudanden. Inte nog med det, vi har också 

lyckats få hit självaste Jörgen Oom som bjuder på en tänkvärd och rolig föreläsning.

Så missa inte att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och de tio först anmälda får sin bil tvättad 

under kvällen! (Läs mer om anmälan på sista sidan.) Denna broschyr gäller som inträdesbiljett för dig 

och en vän.

Varmt välkommen på en kväll du kommer att minnas länge!

Vi bjuder självklart på mat (från Skarviks Rökeri, delikat som vanligt) och dryck. Det blir också ett 

antal utlottningar med spännande priser.

Besök våra partners runt om i bilhallen. Deras stationer dignar av förmånliga erbjudanden. Här träffar du:

Handgjord choklad bakad med kärlek. Smakprov utlovas 
under kvällen. 15 % rabatt på chokladprovningsevent mot 
uppvisande av denna broschyr.*

HOMEMAID

Fixar vardagssysslorna så du får mer tid för det roliga i livet. 
Bli abonnemangskund under juni så bjuds du på
städmaterial för 796 kronor.

Smyckebutik med en unik mix av etablerade varumärken 
och spännande ny formgivning.*

Vackra plagg från Göteborgs ledande underklädesbutik.*

HAIR WIESELGRENSPLATSEN

(i samarbete med Amika)
Frisör och hårvård. ”Love your hair”.*

BRILLIANTSMILE

Kvalitetsprodukter som ger vitare tänder.

*Lämnar 15% rabatt vid ett köp i butiken mot uppvisande av denna broschyr (oavsett om du var med på denna inspirationskväll eller inte). Gäller t.o.m 130731.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING MED JÖRGEN OOM
Mer än 300 000 människor i drygt 30 länder har haft förmånen 
att lyssna till Jörgen Oom, legitimerad psykolog med specia-
linriktning på motivation, attitydpåverkan/hypnos och presta-
tionspsykologi. Han har samarbetat med såväl Astrid Lindgren 
som olympiska guldmedaljörer och Wimbledonsegrare. Dagens 
Industri utsåg honom till Årets Talare 2010 med motiveringen:

”Utrustad med humor och retorik i världsklass lyckas Jörgen 
Oom som ingen annan engagera människor till ökad motivation 
och arbetsglädje. Jörgen talar lika mycket till hjärtat som till hjär-
nan, han roar, inspirerar och lämnar ingen oberörd!”

BLAND ÄMNENA:

Att skapa toppmotivation

Hur gör jag för att öka vardagsglädjen och må bättre privat?

Hur vänder jag negativa situationer till något positivt?

Manligt – kvinnligt – mänskligt

Du kommer att få praktiska råd som du kan börja använda direkt. 
Vi vågar också utlova många skratt och tillfällen till igenkänning. 

Kom hit och låt dig inspireras!



Tagenevägen 17  |  425 37 Hisings-Kärra
Tel: 031-790 08 20  |  info.tagene@hedinbil.se

Så anmäl dig och din vän, om du vill ta med någon, senast onsdagen den 5 juni till inspirationskvall@hedinbil.se. Men 

vänta inte för länge. Antalet platser är begränsat och de tio först anmälda får sin bil tvättad under kvällen!

 

Varmt välkommen på inspirationskväll onsdagen den 12 juni kl 18.30-21.00 hos oss på Hedin Bil i Tagene!

SOM OM ALLT DETTA INTE VORE NOG 
SÅ HAR VI BILAR I HALLEN OCKSÅ!


