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Julbord 
torsdag 13/12 kl 15–19

”DET ÄR 

  TOPPEN!°”

• Fantastiskt trevliga 
kunder och 
medarbetare.

• Ett bra torg med 
många butiker.

• En offensiv kommun 
med visioner och 
framtidstro.

Brietårta
Ma cremiere. 450 g

24:95/st
Jfr pris 55:44/kg • Ord pris 34:95/st

Ostdaler
Druvan. 150 g. Naturell/Vitlök.

Rån bakat på ädelost.

2 för25k
Jfr pris 83:33/kg • Ord pris 16:95/st.

Efter drygt ett år som ICA handlare på
 Ale Torg fi nns det bara ett att säga!

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

Jag vill tacka er kunder med ett bra erbjudande 
till ostbrickan och bjuder in er till...

Fredag 

7/12 stänger 

vi kl 20 pga 

Julfest.

ALLA DAGAR 8-22  • ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 49.Ale Torg 0303-971 50

OMEGA-3
FISKOLJA MED EXTRA EFFEKTIVT

ANTIOXIDATIONSYSTEM

349:- ...en hjärtesak

3X120
KAPSLAR

NÖDINGE. Eleverna i 
HG2 och SP2a hade 
tagit uppgiften på ful-
laste allvar.

I måndags var det 
upp till bevis när grup-
perna skulle presentera 
sina kryssningstips på 
en mässa i Ale gymna-
sium.

Bäst lyckades Boat 
Trip som prisades 
för bästa monter och 
Europe Travel för bästa 
produkt.

En gång varje läsår integre-
ras eleverna från HG2 och 
SP2 i ett gemensamt projekt-
arbete. I år var uppgiften att 
lansera en ny paketresa med 
Göteborg som utgångspunkt. 
Eleverna, som delades in i ett 

tiotal grupper, fick följande 
riktlinjer för sitt arbete:

• Planera en ny paketre-
sa för ert rederi. Tänk på att 
med 80 knop når ni betydligt 
längre än dagens färjor på 
samma tid. Ta fram aktivite-
ter både under resan och på 
destinationen.

• Gör en rapport där ni 
presenterar er resa och er 
kampanj. Ta fram en bro-
schyr, affisch, logotype samt 
en modell/skiss på färjan.

• På en mässa presentera er 
kampanj.

Som ett inslag i projekt-
arbetet hade Annelie Sund-
ström, marknadsförare på 
Stena Line, bjudits in för att 
ge råd och tips i ämnet. Hon 
var också på plats under mäss-
dagen för att ingå i den jury 

som skulle utse bästa produkt 
och bästa monter.

Boat Trip bäst
– Det här var inte lätt. Elev-
erna har gjort ett fantastiskt 
jobb och verkligen lyckats 
med sina kampanjer, konsta-
terade Annelie Sundström.

Till slut enades ändå juryn 
om att tilldela Boat Trip ut-
märkelsen för bästa monter 
och i kategorin bästa produkt 
segrade Europe Travel. Som 
pris erhöll vinnarna ett pre-
sentkort på en dagskryss till 
Danmark.

Carl Erhamre, Mohaned Mushier och Patricia Lindmark agerade säljare i Super Lines monter.

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Mässa med massor av resmål


