
Carina Bergs godisklänning drog in 100.000:- till Rädda Barnen
Under galabanketten på Axfood Närlivs Servicehandelsdagar på Elmia i Jönköping gjorde Rädda Barnen storslam när Carina Berg sålde sin klänning av
lakrits och skumsockerbitar för 100.000:- till organisationens förmån. Klänningens beställare Axfood Närlivs som gett designer Malin Ortmann i uppdrag att
formge en galaklänning av 25 kg godis hade inte kunnat vänta sig ett bättre resultat.

-       När Munkbrohallen i Gamla Stan efter en tuff budgivingsfight till sist SMS:ade in slutbudet kände vi att idén med klänningen var en fullträff, säger
Nicholas Pettersson, VD på Axfood Närlivs. Vi ville gärna att vårt kundevenemang Servicehandelsdagarna skulle tillföras ett innehåll som påminner om den
värld som finns utanför vår relativt trygga verklighet och det lyckades vi med tack vare samarbetet med Malin.

Munkbrohallen i Gamla Stan har bara några få år på nacken men har snabbt etablerat sig som en innovativ livsmedelsbutik som blandar färdiglagad mat av
hög kvalitet med klassiskt dagligvarusortiment, delikatesser och närproducerat sortiment.

-       Vi har från allra första början haft målet att arbeta nära våra kunder – genom generösa öppettider, brett sortiment och pålitliga råvaror. Vi vill vara en
spännande del av kundens dagliga liv, inspirera och förenkla vardagen. Detta gäller även vår marknadsföring. En godisklänning av 25 kg godis kändes som
ett perfekt sätt för oss att bidra till vår omvärld samtidigt som vi också ger kunden en speciell upplevelse i vår butik, säger Anders Källman som är en av
butikens två ägare.

-       Vi ska nog hänga klänningen vid lösgodiset, säger medägare Andreas Bergström. Den är en spektakulär upplevelse som kommer att fånga kundernas
intresse.

Design by Malin Ortmann har specialiserat sig på kreationer av hög kvalitet i spännande material. Malin har tidigare arbetat med bl.a IKEA kring en
utställning av kläder i möbeltyger. Mer information: http://www.designbymalinortmann.se/

Kontakt Munkbrohallen: Anders Källman – 0708-493849, Andreas Bergström – 0709-400645
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