Gratis materialer i OK-indsatsen
Vis, du er OK med et OK-badge

Giv OK videre med OK-folderen

(10, 20 eller 50 stk.)

A6-format, 8 sider (10, 20 eller 50 stk.)

Sæt det grønne OK-mærke på
jakken eller arbejdstøjet. Vis, at
du kender din overenskomst og
dit faglige fællesskab. Få også
badges til kollegerne.

Let tilgængelig
viden om overenskomster.
Lige til at dele
med kollegerne.
Ny udgave.

Flyer om lønseddel-tjek
M65 (10, 20 eller 50 stk.)
Flyer til uddeling ved
løntjek-indsats, som
bl.a. fortæller, at fagforeningen gerne vil
hjælpe med at tjekke
lønsedlen. Du kan tilføje
jeres egen kontaktinfo
på bagsiden af flyeren.
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Bolsjer
Chokomint og blandet frugt (1/2 kg, ca. 110 stk.)
Til uddeling i
forbindelse med
aktiviteter året rundt.

Balloner

12

(100, 200 eller 500 stk.)

Bilmagneter med OK-mærkat

Til uddeling i
forbindelse med
aktiviteter året rundt.

Diameter 24 cm
Sæt OK-magneten på bilen.
Den er nem at tage af igen.

Badebolde
Diameter 50 cm (10, 20 eller 50 stk.)
Til uddeling i forbindelse med
ferieaktiviteter. Kan minde
om, at ferie og overenskomst
hænger sammen.

Sådan bestiller du:

Tillidsrepræsentanter og fagforeninger skal bestille OK-materiale
via deres fagforbund. LO-sektioner bestiller materialet fra LO.

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

