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KRÆMMEREN 

 

 

Sharing is caring – donér præmien til et velgørende formål 

Hvad går det ud på? 

I skal bytte, ”handle”, prutte om priser samt finde jeres indre kræmmer frem for at 

bytte jer frem til det bedste udbytte.  

Igennem Københavns gader og stræder, skal I bruge jeres tid fornuftigt på at 

tænke anderledes og kreativt, for at omdanne jeres udleverede værdigenstand til 

en større værdi. I kender måske historien om Canadieren Kyle MacDonald, som 

byttede sig fra en rød papirclips til et hus på blot 14 byttehandler!  

Citat fra Kyle ”Det sjove er, at man aldrig ved, hvor man ender”  

Men, ikke nok med, at tiden her er en væsentlig faktor for at kunne nå at bytte, 

eller handle sig til bedre ting, så bliver I også udfordret i forskellige prøvelser, på 

forskellige steder i København.  

Det ”guld” I får byttet og handlet jer til, donerer I til dem som I vurderer, at 

genstanden passer til. 

Eksempel på program: 

Kl. 10.00 Mødes på Nørreport st. 

Kl. 11.00 1. Prøvelse - Problemløseren 

Kl. 12.00 2. Prøvelse - Budrunden 

Kl. 12.45 Mødes på slutplaceringen og vinderholdet skal findes.  

Hvorfor skal I være med?  
Jeres profil som virksomhed bliver vist på en hel ny måde. At være med til at gøre 

en forskel, og på samme tid dyrke virksomhedens fællesskab, er bestemt socialt 

ansvar i vores øjne. 

Vi er sikre på, at I vil føle et boost som team ved at blive bevidste om, at I gør en 

god gerning. Samtidig oplever I en fantastisk sjov dag sammen!  

 

Hvad får I med jer?  
- Intens kræmmeri og et møde med mange nye mennesker.  

- En bevidsthed omkring socialt ansvar  

- Ikke mindst en hyggelig og sjov dag sammen! 

PRAKTISK 

INFO 

 

 

180.- pr. per            

+ opstartspris på    

6000.- 

 

 

 3 timer 

 

 

Indre København 

 

 

 

Min. 10 per. 
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Kyle MacDonalds historie:  

Kyle MacDonald gjorde, hvad ingen troede muligt.  

Canadieren Kyle MacDonald fik en idé, som uden problemer kunne rubriceres som både vanvittig, skør og 

umulig at gennemføre. 

 

Huset var hans store mål. Så fik han en idé, som hen ad vejen gav ham omtale i tusinder af trykte medier 

verden over, i radioudsendelser og live-optræden i tv. Berømmelse var ikke hans mål, men det skulle vise sig at 

gøre hans nu ikke helt så vanvittige projekt mere realistisk: Kyle MacDonald peppede en gammel børneleg op 

og annoncerede på internettet, at han gerne ville have et hus, men at han ikke havde råd til at købe et. 

Til gengæld var han i besiddelse af en rød papirclips, og den var han villig til at lade indgå i en byttehandel 

med noget - for ham - mere værdifuldt, og herefter ville han blive ved med at bytte, indtil han til sidst stod som 

ejer af et hus. 

 

Penge skulle på intet tidspunkt indgå i handlerne. - Et år og 14 handler efter.  

Præcis et år efter at han byttede den røde papirclips for en kuglepen med træskaft og formet som en fisk, fik 

han overdraget nøglerne til et toetagers hus i Kipling i Saskatchewan i Canada. 

Det lyder i sig selv som en vandrehistorie, men endnu mere forbavsende er det, at papirclipsens forvandling til 

et hus skete gennem blot 14 handler. 

Allerede efter 10 bytninger stod han faktisk med et hus i Phoenix, Arizona, på hånden, men det var "kun" et års 

gratis leje, og han besluttede sig for at fortsætte, indtil målet var nået. 

 

Vigtigste og sjoveste bytte 

- Hvilken af de 14 handler betragter du som den vigtigste i jagten på dit mål? 

- Helt klart byttet fra papirclipsen til kuglepennen, der var formet som en fisk, for hvis den ikke var kommet 

"hjem", havde jeg stadig siddet med den røde clips. 

- Men byttet fra en snescooter til en timelang direkte tv-udsendelse fra Yahk var også vigtig. (Kyle var på 

nationalt tv blevet spurgt, om han ville rejse over hele verden for at bytte, og hertil svarede han ja - og efter en 

kunstpause "undtagen til Yahk".) 

Det blev borgerne i Yahk sure over, Kyle måtte undskylde, og det endte med, at tv-stationen blev udfordret til 

at lave en direkte udsendelse, hvori Kyle skulle optræde med ikke at foretage en byttehandel i Yahk. 


