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EXTRA STARK & EXTRA VIKTIG
Bakgrund
I sommar kommer vi att se rosa balar på fälten runt om i 
landet. Idén kommer ursprungligen från vår distributör på 
Nya Zeeland som frågade om vi tillsammans kunde bidra 
till bröstcancerforskningen. De rosa balarna var senare 
ett faktum och kampanjen under 2014 på Nya Zeeland 
har mottagits mycket positivt av lantbrukare som velat 
bidra, och syftet med att uppmärksamma budskapet 
med de rosa balarna har varit väldigt lyckat. Därför tog 
vi idén vidare till Sverige. Trioplast, Lantmännen och våra 
gemensamma slutkunder skänker 25 kr per rulle rosa film 
till BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation).  
 I och med de posistiva reaktionerna så har vi fått flera 
förfrågningar om att utöka produktsortimentet till förmån 
för BRO. 

Vilken produkt gäller det?
För att garantera en positiv upplevelse av produkt och 
kampanj väljer vi vår populära K3-säck. Produkten kom-
municeras med ”Extra stark & Extra viktig”.  Säcken kommer 
i en butiksdisplay med artikelnummer 5379.

Vad är BRO?
BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell or-
ganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. 
BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar 
och har idag över 11 500 medlemmar. Varje år får cirka   
8 000 kvinnor och 30-40 män i Sverige en bröstcancer-
diagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara 
den enskilda personen utan också närstående, partner, 
barn och vänner.
 Det är intresseorganisationen som driver bröstcancer-
behandlades frågor i samhället. De har också det mest 
utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver 
stöd och hjälp. Ingen skall behöva kämpa ensam med sin 
bröstcancer! 
 BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancer-
behandlades intressen beträffande behandling, vård och 
rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på 
grund av ärftlighet. Genom Bröstcancerfonden utvecklar de 
stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt 
som de stöder bröstcancerforskning.



Hur går det till?
Trioplast är avtalspart med BRO och ansvarar för inbetal-
ning av 5 SEK/såld rulle. Inbetalningen sker i januari efter 
avslutat kalenderår. Trioplast säljer säcken inklusive på- 
slaget á 5 SEK/rulle vilket innebär att du inte behöver 
någon extra administration. 

Vad får jag göra?
Det är för BRO mycket viktigt att deras varumärke an-
vänds i rätt sammanhang och på ett kontrollerat sätt.  
Allt material (annonser, butiksskyltar, nyhetsbrev, sociala 
medier etc.) som använder deras namn och/eller logotyp 
måste därför i förväg skriftligen godkännas av BRO. Du 
som kund sänder ditt material till Trioplast som inhämtar 
godkännande från BRO. 
 Normalt skall detta vara återkopplat till dig inom en 
vecka. Exponering av deras namn och logotyp får en-
dast ske i Sverige. Om avtalet mellan BRO och Trioplast 
upphör skall deras logotyper och texter på anmodan 
omedelbart avlägsnas. Produkten är inte begränsad till 
en viss  tidsperiod.

När kör vi?
Vid order till Trioplast före den 7 augusti sker leverans 
från den 1 september. Ledtid på repeatorder är 5 dagar 
(för repeatorder >20 EP kan ledtiden bli upp till 4 veckor). 

•	 Art 5379

•	 5 SEK/rulle går till BRO

•	 125 liter

•	 10 st/rulle

•	 200 st/display [3 display/pall]

•	 Extra stark [0,05 mm coex]

•	 Coex med rosa utsida och vit insida

•	 Tillverkad i Sverige av Trioplast AB



NÄR LIVET PLÖTSLIGT 
TAR EN NY VÄNDNING
Att avboka en tid hos tandläkaren eller strunta i tvättstugan är 
enkelt, men hur är det med cancer? 
1 av 10 kvinnor drabbas av bröstcancer och än finns inget enkelt 
botemedel. Stöd forskningen mot bröstcancer genom ditt bidrag 
till Bröstcancerfonden.

Ring 0939-100 00 25 och skänk 25 kr till Bröstcancerfonden
PlusGiro: 90 05 91-9   Bankgiro: 900 5919   www.brostcancerfonden.se
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