fra Nitor

FRISK FRUKT
delikat

Om Nitor
Vi er en arbeidsmarkedsbedrift, som skal gi ”jobb med mening” til mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet. Personer som kommer til
oss, møter støttende veiledere, som tilrettelegger for at alle skal vokse på gode opplevelser i arbeidslivet. For å få til dette, samarbeider vi med
NAV, Lørenskog kommune (og andre kommuner), lokale bedrifter og frivillige organisasjoner. Produksjon av miljøriktige produkter og tjenester,
genererer arbeidsoppgaver til våre arbeidstakere, som igjen gir kompetanse, utvikling og motivasjon til glede og nytte, for både dem selv, Nitor
og samarbeidspartnere.

Priser per juni 2020

Dn mage gir oss arbeid!

Du sitter i lunsjen med fristende frukt foran deg. Leveringsdagene får du
fruktfatet gratis levert på døra av mennesker som elsker jobben sin.
For oss starter morgenen tidlig med å ta i mot frukt fra grossisten og sette i
gang med fruktpakking. Det er flotte arbeidsoppgaver for menneskene som jobber i Nitor. Vi kjenner deg godt og vet akkurat hva du ønsker deg i fruktfatet.
En uke avbestiller du frukten fordi det er få personer på kontoret. En annen
uke bestiller du ekstra fordi det skal være et stort seminar. Det er lett å ringe
oss og gjøre endringer.

PRODUKTER
fra Nitor

Faller du for fatene?
3 kg 129 kr
5 kg 199 kr
7 kg 259 kr
(eks. 15% mva.)

Du synes det er stas å sette frem de
håndlagde, rustikke fatene på bordet og
synes at de pynter opp på møterommet.
Ønsker du å kjøpe et selv?
Lite trefat: 269 kr
Stort trefat: 309 kr
(eks 25% mva.)

4,5 kg bursdagsfat 449 kr
7 kg gavefat 649 kr
(eks. 15% mva.)

Gavefat og bursdagsfat

Du har levert liste til oss over når dine ansatte har bursdag. Bursdagsbarnet blir overrasket over sitt eget fat
fylt med frukt og ekstra godsaker. Julegaver og andre påskjønnelser til kollegaene dine, kjøper du hos oss.

