
VÄLKOMMEN!
21 maj hos Wigerup Outdoor and Sports

Emporia Malmö och Galleria Center Syd Löddeköpinge

Nyligen gick vi ut med ett erbjudande till er där ni som medlemmar i Scouterna/Friluftsfrämjandet får 15% 
rabatt på hela vårt sortiment samt 20% på alla smarta produkter från Light My Fire och Pinewoods friluftsbyxor 
Lappland till barn och juniorer för 399 kr. Vi hoppas att ni alla tagit del av detta erbjudande!

Nu vill vi passa på att bjuda in alla medlemmar i Friluftsfrämjandet till en dag i våra butiker, Emporia Malmö och 
Center Syd Löddeköpinge, där vi får möjlighet att presentera vårt sortiment samt för att stå till er tjänst och 
kunna bidra med tips och tricks när det gäller utrustning, kläder och annat kul för alla oss äventyrare – stora 
som små! Vi bjuder på friluftsmat, sätter upp tält, provar liggunderlag samt anordnar en tävling i resp. butik 
med riktigt fina vinster. 

Under dagen får ni ta del av många skräddarsydda specialerbjudanden för er:
- Helt set – jacka + byxor, få 30% rabatt på hela köpet, både barn- och vuxenkläder. 
- Vandringskängor till barn – Meindl Minnesota, 795 kr (ord. 1295 kr) 
- Strumpor, tag 3 betala för 2 
- Friluftsmat, tag 5 betala för 4 
- Bygg ditt eget Mealkit i våra nya MyKit-stationer från Light My Fire och få 25% rabatt
- 20% rabatt på alla ryggsäckar
- 20% rabatt på alla böcker och kartor 
- 20% rabatt på alla fiskeprylar, passa på att kolla in våra schyssta ”börja-fiska-kit”

Sist men absolut inte minst – de första 20 handlande kunderna får en varsin goodiebag fylld med smarta och 
roliga prylar till uteäventyren. 

* Erbjudandena gäller endast i våra fysiska butiker och det krävs att man kan visa upp ett medlemkort, medlemsfaktura eller bär scout-

skjorta för att ta del av dem. Giltigt 21 maj 2017, kl.12.00-18.00. Vi reserverar oss för eventuellt slutsålda produkter och storlekar. Däremot 

kan vi i många fall lägga extra beställningar om något saknas. 

NÄR OCH VAR?  
- Söndag den 21 maj från kl. 12.00 till 18.00 
- I båda våra butiker Wigerup Outdoor and Sports 
 - Emporia köpcentrum Plan 3, Malmö
 - Galleria Center Syd, Löddeköpinge (gratis parkering) 

Vi på Wigerup Outdoor and Sports har ett genuint intresse i att främja friluftsliv och att inspirera barn och unga 
till att vilja vara ute i naturen. Vi som jobbar här är ett passionerat gäng som älskar livet där ute och har många 
och långa erfarenheter från olika äventyr, både sommar och vinter. Vi finns alltid tillgängliga för frågor och 
funderingar, allt för att ni ska känna er trygga med att äventyren blir så bra de bara kan bli!

Vi ses den 21a maj, Välkommen! 

Vänliga hälsningar 

Jocum med personal 

Wigerup Outdoor and Sports 
Emporia Malmö och Galleria Center Syd Löddeköpinge


