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Kostnad från 9 000 kr + moms. Tillkommer gör resa, boende och traktamente.
Cirka 2–3 timmar. Kostnad från 7 000 kr + moms. Resa, boende och traktamente
tillkommer.
Rådgivning vid produktion av utställningar för barn och familjer.
Offert lämnas.
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