
BLI MEDLEM I SVENSK FORM IDAG!

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som arbetar för att stimulera designutvecklingen. 
Vi riktar oss till privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Fören-
ingen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och 
utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

379 kr  

(ordinarie pris 580 kr) 

279 kr  
(ordinarie studentpris 325 kr)

www.svenskform.se

Allt det här ingår i 1 års medlemskap:
- 6 nr av den prisbelönta tidskriften Form 
-  Alvar Aaltos klassiska skål i pressat glas (75 mm),  

från glashyttan i Iittala. Färg: Regn (ord pris 379 kr)*
-   Träffa likasinnade på din ort! Som medlem är du varmt  

välkommen till någon av Svensk Forms 13 regionalföreningar,  
från Norrbotten till Malmö (Form/Design Center)

-  Gratis inträde på designmuseer och event i hela Sverige:  
Seminarier, fester och inspirerande PechaKucha-kvällar

- Rabatt upp till 20% på 80 design- och möbelbutiker
- Gratis juridisk rådgivning genom juristbyrån Brann

SPECIALKAMPANJ:

Premie: Alvar Aaltoskål VÄRDE 379 KR!

+



ALLT DETTA FÅR DU:
6 nr av Form

Medlemskap i Svensk Form
Svensk Form-kortet med gratis inträde varje månad på designmuseer och event över hela Sverige: 

seminarier, fester och inspirerande PechaKucha-kvällar.
Rabatt upp till 20 % på 80 design- och möbelbutiker

BLI MEDLEM - PRENUMERERA PÅ FORM!
Svensk Form är din mötesplats för att träffa andra designintresserade.  

Som medlem och prenumerant på Form håller du dig uppdaterad om allt som händer i branschen  
och kan påverka designpolitiken. Dessutom får du massor av värdefulla förmåner.

JA TACK! Jag vill prenumerera på Form

   6 nr för 580 kr
  6 nr för 325 kr (studentpris)

   Prenumeration på svenska       Prenumeration på engelska

Min adress 
Förnamn

Efternamn

Företag 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer 

E-post

Skola/utbildning (för rabatterat  
studentpris à 325 kr)

Fakturaadress om annan än ovan 

Förnamn

Efternamn

Företag 

Adress 

Postadress 

E-post

MANDELGREN 
MAGAZINE AB
SVARSPOST
20594235
110 01 STOCKHOLM

FRANKERAS EJ
MOTTAGAREN
BETALAR PORTOT

Erbjudandet gäller t.o.m. 7 juni 2016 för nytecknad prenumeration inom Sverige. 

Helårsprenumeration och medlemskap i Svensk Form 379 kr

Helårsprenumeration och medlemskap i Svensk Form 279 kr (studentpris)

279

*Erbjudandet gäller inom Sverige för nya medlemmar och så länge lagret räcker.

Helårsprenumeration 
379 kr 
(ord pris 580 kr)
+ Alvar Aalto-skål 
(ord pris 379 kr)
= Du sparar 580 kr

Studentpris 
279 kr
(ord pris 325 kr)
+ Alvar Aalto-skål
(ord pris 379 kr)
= Du sparar 425 kr

+


