Du får detta nyhetsbrev eftersom du tidigare visat intresse för Hoppolek. Vänligen se instruktioner nedan för avregistrering.

LÄNKAR
Vår nya hemsida
Heldagsskolan
Rullen

Snart kan du prova Hoppolek på
händelseriket Korallen och på
Balders Hus
I slutet av september räknar vi, till vår stora glädje,
med att kunna leverera två Hoppolek; en
till händelseriket Korallen i Stockholm och en till
Balders Hus i Norrtälje. Fler barn kommer då att få
tillgång till lustfylld lek och rörelse på eget initiativ!
För att läsa mer om Korallen; klicka här. För att läsa
mer om Balders Hus; klicka här

EXTRA
Ny-gammal VD
tillbaka!

Nordströms Assistans AB sponsrar
del av en Hoppolek på Balders Hus

Ylva Dalén är nu tillbaka
som VD. Vi tackar Gabriel
Sjövall och önskar honom
lycka till i framtiden. Vill
du läsa berättelsen om Ylva
och hur det hela startade?
Klicka här

Hinfo

Nu finns Hoppolek med på
Hinfo! Hinfo är en databas
för hjälpmedel. Läs mer
påwww.hinfo.se

Vinn ditt eget
Hoppolek-smycke!

Skriv en slagkraftig slogan
om Hoppolek och var med
och tävla! Maila oss senast
den 1:a oktober
påinfo@hoppolek.se och du
är med i tävlingen. Vi korar
vinnaren i nästa
nyhetsbrev.

Martin Wilén, VD på Nordströms Assistans, förklarar
varför;
"Nordström Assistans viktigaste verksamhetsmål är att
förbättra våra kunders livskvalité! Då jag själv har
bakgrund inom rehabilitering samt att vi har många
kunder som är barn och ungdomar fastnade jag för
produkten Hoppolek. Många funktionshindrade barn
och ungdomar har problem med självfrakturer p.g.a.
skör benstomme. Just detta kan troligen Hoppoleken
motverka, och vem vill inte bidra till färre frakturer och
mindre lidande? Vi erbjuder våra kunder även
personliga tränare, som alla är sjukgymnaster med
erfarenhet inom bl.a. barnhabilitering, som ett roligt
komplement till habiliteringen! Vi tror samarbetet med
Balders Hus och Hoppolek kommer att vara mycket
givande för samtliga parter."
För att läsa mer om Nordström Assistans; klicka här

Ny säljare anställd fr.o.m. den
1:a september
Vi välkomnar Marianne
Rudenschöld, leg.
sjukgymnast med långvarig
erfarenhet inom
habiliteringsverksamhet för
barn och ungdom.
Marianne har tidigare även
arbetat som säljare för
Mercado, Euroflex och
Alvema.
Upp
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