
Tænd et lys 
i mørket 

 
For børn på 

julemærkehjemmene



STØT DET GODE FORMÅL

I samarbejde med julemærkehjemmene, har forretninger nu 
mulighed for at købe et hjerte der skaber julestemning og 
støtter julemærkefonden.

Ved køb af et hjerte, donerer Jada Group ApS op til 1.500,- til 
julemærkefonden.

Et ophold på et julemærkehjem hjælper børn med at finde 
deres styrker og opbygge deres selvværd, så de igen kan indgå 
i fællesskaber og de nye kompetencer og vaner følger med 
børnene hjem. 

Julemærkefonden modtager kun 2,8 % i offentligt tilskud og 
er derfor helt afhængig af gaver og bidrag fra virksomheder, 
fonde og privatpersoner, for at kunne drive de fem 
Julemærkehjem i Danmark. 

Dit bidrag vil derfor gøre en stor forskel.



OM DET RØDE HJERTE

Dette røde hjerte er i 3D og er lavet i glasfiber.

Inde i hjertet er der en LED lyskæde med rødt 

lys og rød ledning.

Hjertet leveres med sort powerledning på 1,5 

meter, samt 2 wirer til ophæng, så det er klar 

til at blive hængt op i jeres forretning. 

VÆLG MELLEM 3 STØRRELSER

Højde: 75 cm 
Bredde: 80 cm 
Dybde: 36 cm

Pris: 4.500,-  
Ekskl. moms og fragt.

(Ved køb af dette hjerte, 
donerer Jada Group ApS 
1.500,- 
til julemærkefonden)

FORBRUG:
Watt: 17,2 

Det koster 20,64,- i alt, at 
have dette hjerte tændt i 8 
timer dagligt i 30 dage, hvis 
elprisen er 5 kr pr. kw.

Højde: 30cm 
Bredde: 32cm 
Dybde: 14cm

Pris: 2.000,-  
Ekskl. moms og fragt. 

(Ved køb af dette hjerte 
donerer Jada Group ApS 
500,- 
til julemærkefonden)

FORBRUG:
Watt: 4,6 

Det koster 5,16 i alt, at have 
dette hjerte tændt i 8 timer 
dagligt i 30 dage, hvis 
elprisen er 5 kr pr. kw.

Højde: 60 cm 
Bredde: 67 cm 
Dybde: 33 cm

Pris: 3.500,- 
Ekskl. moms og fragt. 
 
(Ved køb af dette hjerte, 
donerer Jada Group ApS 
1.000,-
til julemærkefonden)

FORBRUG:
Watt: 8,6 

Det koster 10,32- i alt, at 
have dette hjerte tændt i 8 
timer dagligt i 30 dage, hvis 
elprisen er 5 kr pr. kw.

STOR MELLEM LILLE
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