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Den kompletta kalendern  
för revisorn, ekonomen  
och företagaren 
 
 

NU ÄNNU MER 
 
Nytt exklusivt  
papper i gul ton 
 
Kalendern täcker  
till och med 2020

Välj färg på omslagen  
i äkta skinn

EXKLUSIVA SKRIVBÖCKER 
NYHET!
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HUNDRATUSENTALS 
KUNDER HAR INTE FEL
Har du tidigare använt dig av FAR-kalendern? Då 
har du hittat rätt. Du som behöver en kalender 
som är speciellt anpassad för din roll som ekonom, 
företagare eller revisor har också hittat rätt. 
MER-kalendern kombinerar skatte- och redovisnings-
fakta med en exklusiv kalender. Viktiga ekonomiska 
påminnelser finns redan inlagda i kalendern, dag 
för dag.

MER-kalendern är kvalitetsgranskad av både de 
bästa juristerna och skatteexperterna i Sverige. 
Allt för att hålla en kvalitet och ett innehåll 
som du är van vid.

NYHET!  
Kalendern t

äcker 

till och me
d  

2020



KLASSISK – ÄKTA SKINN
Exklusiv fickkalender med in-
bunden rygg och märkband i 
textil samt perforerade hörn. 
Äkta skinn med guldsnitt på 
bladens sida och mjukt rundade 
hörn. En av våra storsäljare.

Lägg till namn eller logotyp. 
Se sid 9 för mer information.

KLASSISK – KONSTSKINN
Tidlös och elegant fickkalender 
med inbunden rygg och märkband  
i textil. Omslag i natur-
troget svart konstskinn..

Lägg till namn eller logotyp. 
Se sid 9 för mer information.

SPECIFIKATION

ART.NR.        KK
FORMAT 90 x 131 mm
FÄRGVAL 
OMSLAG KONSTSKINN
PRIS 160:- (volymrabatt, se sid 15)

SPECIFIKATION

ART.NR.        KÄ
FORMAT 90 x 131 mm
FÄRGVAL  
OMSLAG ÄKTA SKINN
PRIS 240:- (volymrabatt, se sid 15)

SKATT &  
REDOVISNING

ÅRSPLANADRESSBOKKALENDER ÄKTA  
SKINN

SKATT &  
REDOVISNING

ADRESSBOKKALENDER
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Att hålla ordning och reda på arbetsuppgifter  
kan du göra på många olika sätt. Om du väljer  
att skriva för hand ökar dessutom chansen att  
du minns dina anteckningar och är därför ett  
bra komplement till digitala tjänster. 

Våra specialanpassade MER-kalendrar kommer  
fullpackade med fakta för ekonomen, revisorn  
och företagaren. Viktiga datum  för verksamhetens 
styrning finns i kalendern när du får den i  
handen. MER-kalendern hjälper dig  att hålla  
koll på viktiga datum. 

SPECIALANPASSAD 
KUNSKAP

NYHETER!
Nytt exklusivt  
och miljövänligt 
papper i gul ton 

 
Kalendern täcker  
till och med 2020

Välj färg på  
omslagen i äkta  

skinn



TVÅDELAD – ÄKTA SKINN
Exklusiv spiralbunden kalender 
i äkta skinn med guldsnitt. 
Inbyggt bokmärke i omslaget 
och perforerade hörn. Ligger 
plant på bordet. Penna ingår.

Lägg till namn eller logotyp. 
Se sid 9 för mer information.

TVÅDELAD – KONSTSKINN
Spiralbunden kalender i natur-
troget konstskinn. Tack vare 
den spiralbundna ryggen ligger 
kalendern plant på bordet.

Lägg till namn eller logotyp. 
Se sid 9 för mer information.

SKATT &  
REDOVISNING

ÅRSPLANADRESSBOKKALENDER ÄKTA  
SKINN

PENNA

SPECIFIKATION

ART.NR.        TÄ
FORMAT 98 x 134 mm
FÄRGVAL   
OMSLAG ÄKTA SKINN
PRIS 260:- (volymrabatt, se sid 15)

SPECIFIKATION

ART.NR.        TK
FORMAT 98 x 134 mm
FÄRGVAL 
OMSLAG KONSTSKINN
PRIS 180:- (volymrabatt, se sid 15)

SKATT &  
REDOVISNING

ADRESSBOKKALENDER

SPECIALANPASSAD 
KUNSKAP
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DEN PERFEKTA 
GÅVAN
Varför inte ge bort en MER-kalender till dina 
kunder, kollegor eller vänner? Antingen ger du 
bort den personligen eller så skickar vi den i 
presentförpackning åt dig. Glöm inte att prägla 
omslaget med ett namn, motto eller en logotyp. 
Självklart i guld.

MER-kalendern går inte att jämföra med en vanlig 
kalender. Den andas professionalitet och uppskat-
tas av revisorer, ekonomer och företagare över 
hela Sverige.



TREDELAD – ÄKTA SKINN
Tredelad spiralbunden kalender 
i äkta skinn med guldsnitt 
på pappret. Vår mest inne-
hållsrika kalender för dig 
som kräver det lilla extra.

Lägg till namn eller logotyp. 
Se sid 9 för mer information.

SPECIFIKATION

ART.NR.        TRÄ
FORMAT 100 x 134 mm
FÄRGVAL  
OMSLAG ÄKTA SKINN
PRIS 270:- (volymrabatt, se sid 15)

SKATT &  
REDOVISNING.

ÅRSPLANADRESSBOKKALENDER ÄKTA  
SKINN

PENNA ANTECKNINGS- 
BLOCK

ÅRSPLAN 
ART NR  ÅP   |   25:-  

PENNA  
ART NR PE   |   25:-

TILLBEHÖR / REFILL

Det går alltid att beställa något du 
saknar till din kalender på skrivi.se

SKATT & REDOVISNING
ART NR SR   |   60:-

INLAGA/REFILL:

TREDELAD ÄKTA SKINN 
ART NR ITRÄ   |   115:-

TVÅDELAD ÄKTA SKINN 
ART NR ITÄ   |   110:-

TVÅDELAD KONST 
ART NR ITK   |   100:-

För volymrabatt, se sid 15
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FÖRMEDLA DITT 
EGET BUDSKAP
Skräddarsy din kalender för dig och din verk-
samhet. Välj att prägla logotyp eller namn på 
omslaget. Lägg in personlig information inuti 
kalendern så att dina anställda och kunder alltid 
har rätt uppgifter. Du väljer fritt vad sidorna 
ska innehålla.

Kontakta oss via telefon eller e-post  
för mer information och beställning. 



EGNA SIDOR 

Lägg till två eller fyra 
sidor. Passa på att be-
rätta företagets historia 
så som den ska berättas. 
Annars fyller du sidorna 
med annan information. 
Kanske kontaktuppgifter?

NAMNPRÄGLING / LOGOTYP 

Förmedla ditt namn, 
logotyp eller annat bud-
skap genom prägling. 

DIREKTLEVERANS

Vi hjälper dig med  
leverans till alla 

dina kunder.

FÄRGVAL PÅ OMSLAG 

Välj mellan svart och brun;  
gul och röd; mörkröd  
eller ljusblå för att 
matcha din personlighet.

PRESENT / GÅVA 

En kalender eller  
skrivbok är en  
uppskattad gåva.

NYHET!  
Välj färg p

å  

omslagen i 
äkta  

skinn
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En anteckningsbok är inte bara ett  
redskap för dina tankar. Den kan också  
vara ett uttryck för ditt varumärke och  
dig själv. Vad du väljer att använda och  
omge dig med signalerar vem du är, såväl  
för de du möter som för dig själv. 

Vilken anteckningsbok är du?

SKRIV UPP 
SKRIV NER
SKRIV I



ÄKTA SKINN   |    BRUN / GULD   |   ART NR NBR   |   249:-

TRÄD   |    SVART / GULD   |   ART NR TSV   |   225:-

ROMB   |    SVART / GULD   |   ART NR RGR   |   225:-

ROMB   |    SVART / SILVER   |   ART NR RSV   |   225:-

Se skrivi.se för detaljer, bilder och mera information.

SKRIVI
Våra exklusiva skrivböcker har  
en djupprägling av mönster på 
framsidan och ett rikt innehåll  
av detaljer och funktioner. Mjukt 
omslag, bokmärke, pennhållare, 
förvaringsfack och färgat snitt. 
 
St: 135 x 195 mm, 192 sidor.

ÄKTA SKINN

Våra mest exklusiva och 
diskreta skrivböcker med 
ett omslag i äkta skinn.  
Ger ett neutralt och sobert  
intryck. Äkta skinn är 
perfekt för prägling av 
namn eller logotyp.

ROMB

Exklusivt djuppräglat mönster 
med breda och djupa linjer 
och prickar på framsidan. 
Rombliknande mönster som 
ger ett elegant intryck. Du 
känner strukturen när du 
stryker över omslaget.

TRÄD

Exklusivt djuppräglat mönster 
med trädverk på framsidan. 
Vissa löv har präglats med 
guld. Ger ett elegant 
men lekfullt intryck. 

INLAGA

Inlaga med 
modernt och 
exklusivt 
gråpunktat 

papper 

ÄKTA SKINN   |   SV / GULD
ART NR NSV   |   249:-

ÄKTA SKINN   |   SV / RÖD
ART NR NRÖ   |   249:-
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BLOMMA, GRÅ/GULD   |   ART NR BGR   |   225:-

BLOMMA, BLÅ/RÖD/SILVER   |   ART NR BBL   |   225:- BLOMMA, RÖD/BLÅ  |    ART NR BRÖ   |   225:-

LÖV, SVART/GULD   |   ART NR LS   |   225:-

LÖV, GUL/GRÖN/GULD   |    ART NR LGU   |   225:-

CHANGE, GUL/SILVER   |   ART NR CGU   |   225:-

CHANGE, GRÖN/SILVER   |   ART NR CGR   |   225:-

Se skrivi.se för detaljer, bilder och mera information.

BLOMMA

Exklusivt djuppräglat mönster 
med  blommor av varierande 
form på framsidan. Ger ett 
elegant och lekfullt intryck.

LÖV

Exklusivt djuppräglat 
mönster med  löv av varierande 
form på framsidan. Ger ett 
elegant med lekfullt intryck. 
Du känner strukturen när 
du stryker över omslaget.

CHANGE

Skapa förändring i din verk-
samhet eller i ditt privata 
liv! Låt dina medarbetare göra 
samma sak. Se till att alla har 
en skrivbok för att samla sina 
idéer i. Diskutera dem över 
en kopp kaffe. Hur kan ni bli 
ännu bättre på det ni gör?

INLAGA CHANGE

CHANGE, GRÅ/SILVER   |   ART NR CSV   |   225:-



SUPER STAR ROSÉ/COPPER   |   ART NR  52637   |   210:-

HOT HOT   |   ART NR  54594   |   210:-

LONDON   |   ART NR  52040   |   210:-

THE HAPPY BOOK   |   ART NR  53375   |   210:-

MORI   |   ART NR  54648   |   210:-

GLOWING PIXELS   |   ART NR  52378   |   210:-

FLOAT   |   ART NR  54440   |   210:-

PRÊT-À-ÉCRIRE   |   ART NR  51944   |   210:-

STROKE   |   ART NR  54396   |   210:-

NIGHTFLIGHT OVER NYC/SILV.   |   ART NR  53634   |   210:-

NUUNA
Mörkt och elegant eller kaxigt 
och sprakande? Nuunas anteck-
ningsböcker spänner över hela 
registret. Mjukt inbunden bok 
med tryck på snittet. Modernt 
punktat mönster på papper. 

St: 165 x 220 mm, 176-256 sidor. 
Hitta flera böcker på skrivi.se
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ANALOG FRAMTID

SKATT &  
REDOVISNING

ÅRSPLANADRESSBOKKALENDER ÄKTA  
SKINN

PENNA ANTECKNINGS- 
BLOCK

FORM FÖLJER FUNKTION OCH FUNKTION FÖLJER DIG.

Viktiga 
datum på 
ett ställe

96 sidor  
fakta för 
ekonomen

Viktiga 
kontakter på 
ett ställe

Utveckla 
året med 
årsplanen  

Äkta skinn 
för fin- 
smakaren  

Blyerts- 
penna med  

finess

Anteckna på 
självhäftande 

Post-It

Det är kunskap, struktur och design 
som höjer ditt och verksamhetens varu-
märke över alla andras. För att lyckas 
måste du ha rätt verktyg. Ibland är 
det en kalender eller en skrivbok som 
inspirerar dig. Ta en paus från det 
digitala och utmana det opersonliga. 
 
Skrivi är en del av företaget Mellanrummet AB. 
Vi har flera års erfarenhet av kalenderprojekt 
och böcker. Vår resa började för ungefär 25 
år sedan och vårt ursprung kommer ur förlaget  
Bra Böcker. Andra projekt du kanske känner 
till är FAR-kalender, FASS-boken och Jägar-
kalendern. Idag hanterar vi redaktion, 
produktion och försäljning åt ett antal

förlag. Under namnet Skrivi erbjuder vi 
den exklusiva och unika MER-kalendern och 
nytänkande skrivböcker. Produkter du inte kan 
hitta på andra ställen. 

Utmärkt service, kvalitet på innehåll och  
snabb hantering är våra ledord.

PAUSA DET  
DIGITALA OCH 
UTMANA DET 

OPERSONLIGA!



BESTÄLL ENKELT OCH BEKVÄMT PÅ 

SKRIVI.SE 

FAKTURA (om annan än leveransadress)

Företag

Namn/Avd.

Adress

Postadress

Referenskod på faktura

LEVERANS

Företag

Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

På hemsidan ser du enkelt våra tillval och detaljer  
kring varje produkt. Besök oss gärna på skrivi.se.  
Mejla din beställning till info@skrivi.se eller 
ring oss på 08-38 18 20. 

Skrivi c/o Mellanrummet, Box 203, 263 23 Höganäs

KÖPVILLKOR: 
• Normalt levererar vi din beställning inom 3-5 dagar. 
• Kalendrar skickas ut med start i mitten av oktober.
• Porto och moms (25%) tillkommer. 

För kompletta villkor och priser se skrivi.se

Art Nr Benämning, färg Antal

STÖRRE INKÖP 
- BÄTTRE PRIS

För alla våra produkter  
i katalogen gäller 

följande volymrabatt:

10%
3-10 st

20%
11-25 st

30%
26-100 st

40%
≥ 101 st 
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Skrivi c/o Mellanrummet 
Box 203, 263 23 Höganäs
Telefon 08 - 38 18 20
info@skrivi.se
skrivi.se

Den kompletta kalendern  
för revisorn, ekonomen  

och företagaren.

EXKLUSIVA SKRIVBÖCKER 
NYHET!


