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P R E S S M E D D E L A N D E  

Malmö, 2 september, 2016 
 

 
Duni – designtävling för barn 
 
Duni arrangerar tillsammans med Min Stora Dag designtävlingen ”Sommarminnen”. 
 
Duni startar nu en designtävling för barn i samarbete med Min Stora Dag. Vinsten är förutom biobiljetter, att designa 
servetter som ska säljas av Duni till förmån för Min Stora Dags arbete! Det vinnande bidraget blir en av Dunis 
servettdesigns sommaren 2017! All vinst från försäljningen tillfaller Min Stora Dag! 
 
Vinnaren, som utses av en av Duni sammansatt jury, får fyra biobiljetter för att skapa nya minnen med familj och 
vänner. Tävlingen vänder sig till alla barn som ännu inte fyllt 18 år. 
 
Gör så här 
Skapa din design ”Sommarminnen” inom måttet 210 x 210 mm, gärna på ett lite tjockare papper. Använd kritor eller 
blyertspennor!  
 
Skicka in ditt bidrag till Duni AB, Östra Varvsgatan 9, 211 73 Malmö. Märk kuvertet ”Sommarminnen”.  Märk bidraget 
med målsmans namn och adress samt barnets namn och ålder. Bidraget behöver vara Duni tillhanda senast 30 
september 2016. 
 
 
Om Min Stora Dag 
Min Stora Dag är en svensk insamlingsstiftelse som förverkligar önskedrömmar för barn och unga med svåra 
sjukdomar och diagnoser i Sverige. Organisationen som grundades år 2000 är religiöst och politiskt oberoende. Under 
2015 var 3000 barn och tonåringar med om en aktivitet med Min Stora Dag. 
www.minstoradag.org  
 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Saloni Deva, IR- och kommunikationschef 
tel 0734-196411, e-post saloni.deva@duni.com 
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