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Kugleslikkepind

Kugleslikkepind
Reklame på en slikkepind! Lolly-Box med de fem reklamefelter garanterer en frisk og vedkommende reklamekontakt.
Slikkepinden, 10 gram. fås i jordbær eller cola smag og kommer i en blank hvid papæske. Individuelt design.
Lolly-Box
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480stk.
1.200stk.
2.160stk.
3.120stk.
5.040stk.
10.080stk.
20.160stk.
30.000stk.

1-farve
323,10
307,47

kr. pr. 100 stk.
Offset print
2-farver
3-farver
333,78
340,65
315,68
322,54

4-farver
345,04
326,25

kr. pr. 100 stk.
Digitalprint
4-farver
474,42
423,79
393,75
386,22
374,40
366,87
-

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Ekstraafgift:
Sukkerfri, kr. 25,00 pr. 100 stk.
Ekstra trykomkostninger
Offsettryk:
Opstart: kr. 450,00 per farve, hvis illustrationsmateriale fremsendes 1:1 som elektronisk data.
Digitaltryk:
Opstart: kr. 570,00 ensartet, også for gentagne ordrer, hvis illustrationsmateriale fremsendes 1:1 som elektronisk data.
Databehandling (hvis illustrationsmateriale ikke fremsendes 1:1):
Nyt værk: kr. 570,00 pr. farve
Modifikation: kr. 340,00 pr. farve
Produkt
Kugleslikkepind i reklameæske, dimensioner ca. 27 x 30 x 27 mm., total længde ca. 95 mm..
Indhold:
Kugleslikkepind, ca. 10 gram., smagsvarianter: jordbær-fløde, cola, jordbær-fløde sukkerfri, cola sukkerfri.
Holdbarhed
18 måneder
Reklameplads
Æsken kan påtrykkes over det hele.
23 x 26 x 23 mm. (b x h x d), inklusive deklaration på bunden
Leveringsindpakning
Kasser med 240 stk.
Leveringstid
Digitaltryk: ca. 12 arbejdsdage efter godkendt korrektur
Offsettryk: ca. 17 arbejdsdage efter godkendt korrektur
Levering
Ex works
Print
Offsettryk: 1-4-farver
Digitaltryk: 4-farvet proces
Minimum ordre
Digitaltryk: 480 stk.
Offsettryk: 20160 stk.

Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes
efter ønske. Har De et konkret behov eller ønske kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle hverdage.
Normal kontortid mellem kl. 8.00 og 17.00.
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk
grænse, fabrik/lager/trykkeri. Ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00,
samt et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 10
hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen kan normalt leveres i to
sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af
Deres behov ønsker og krav til levereringshastighed.
Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale.
Venligst

Dansk Erhvervsbeklædning
Direkte telefon 63711810
Per W. Jakobsen
+45 64713608*

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

