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Frugtvingummi i miniposer standardformer.

Frugtvingummi i miniposer standardformer
En fremragende idé til reklame.
Premium vingummibamser, frugtjuice vingummibamser, eller 14 forskellige frugtvingummi i standardudgaver gør, at der
er udvalg til enhver lejlighed. Pakket i hvid eller transparent minipose.
10 grams – minipose, standardformer.
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>
>
>
>
>

3.150stk.
5.400stk.
10.800stk.
21.600stk.
50.400stk.
100.800stk.

1-farve
173,70
141,87
136,92
134,33
128,70

kr. pr. 100 stk.
Flexotryk / digitaltryk
2-farver
3- farver
186,87
197,55
155,59
161,89
145,58
148,73
136,24
142,54
130,05
131,29

4- farver
156,26
148,73
132,53

kr. pr. 100 stk.
Digitaltryk
4-farvet proces
217,47
216,23
214,99
-

4- farver
182,48
178,76
153,11

kr. pr. 100 stk.
Digitaltryk
4-farvet proces
243,79
242,55
241,20
-

15 grams – minipose, standardformer.
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3.150stk.
5.400stk.
10.800stk.
21.600stk.
50.400stk.
100.800stk.

1-farve
194,97
168,75
160,65
158,18
149,40

kr. pr. 100 stk.
Flexotryk / digitaltryk
2- farver
3- farver
208,80
217,47
179,33
186,87
163,80
169,99
161,89
165,60
150,64
151,88

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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Reklameplads:
Ekstra trykomkostninger:
70 x 70 mm. (b x h)
Flexotryk:
Printing block: DKK 1300,00 per farve, hvis
Leveringsindpakning:
illustrationsmateriale fremsendes 1:1 som elektronisk
Kasser med 450 stk.
data.klar til flexotryk
Leveringstid:
Digital printing:
Ca. 17 arbejdsdage efter godkendelse af print prøver.
Opstart, hvis illustrationsmateriale fremsendes 1:1 som
Levering:
elektronisk data.
Ex works
Hvid folie: kr. 2900,00 ensartet
Tryk
Transparent folie: kr. 3200,00 ensartet
Flexotryk 1-4-farver
Gentagne ordrer: kr. 1200,00 ensartet
Digitaltryk 4-farvet proces
Databehandling, hvis illustrationsmateriale ikke fremsendes Minimum ordre
1:1 som elektronisk data):
Digitaltryk: 3.150 stk.
Nyt værk: kr. 500,00 per farve
Flexotryk: 1-3-farver: 5.400 stk..
Modifikation: kr. 400,00 per farve
4-farver: 21.600 stk.
Halftone motiver: kr. 250,00 per farve (ekstraafgift)
Produkt:
Minipose af hvid eller transparent folie.
Dimensioner ca. 70 x 105 mm..
Indhold:
Frugtvingummi, premium kvalitet, 10 % frugt, ca. 10 g. eller
15 g. pr. pose, blandede farver; rød, gul, grøn, orange,
bamser ligeledes uden farve. Julemand: Rød, uden farve
blandet; hjerte: rød; Smiley: gul. Vingummibamser fås også i
frugtjuice kvalitet med 24 % frugt, blandede farver; mørkerød, lyserød, uden farve, gul - uden ekstraafgift. Mini
eucalyptus hatte ekstraafgift: kr. 70,00 pr. 100 stk.
Holdbarhed: 12 måneder
Frugtjuice kvalitet: Kun vingummibamser uden ekstraafgift

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?

