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Dansk Erhvervsbeklædning ApS
Dansk Skilte Reklame ApS
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684

XS Julekalender, digitaltrykt i 4-c-procesfarver
med Deres julehilsen. Skrivebordsjulekalender udført i klassisk papemballage med en praktisk foldud fod på bagsiden. Indhold: 24 Brandt, hele hvedecrunchies med sprøde korn i midten, indkapslet i
udsøgt sødmælk chokolade eller 24 Gubor crunchies, blandet hvid og mørk chokolade. Design:
Comic, foto og kunstmotiver - det er op til Dem, der
findes flere standarddesigns, og Deres egen kreativitet kan også leveres som en færdig løsning.
Brug en af vore skabeloner, som kan tilpasses til
Deres særlige krav. Alternativt er De velkommen til
at designe kalenderen selv.

SE-nr. 34 04 62 63
SE-nr. 34 05 38 71
Bank 4865-4869565830
Bank 4865-4869569348

Tillæg:
Kalender, pakket i enkeltkasse: kr. 12,90 pr. stk..
Kliche og opstilling: Opstilling: Kr. pr. design
825,00 - fast sats der også beregnes ved
gentagelsesopgaver. Reproarbejde, der beregnes
såfremt vi ikke modtager rentegnet (1:1),
trykteknisk set, brugeligt materiale, kr. pr.
påbegyndt arbejdstime 475,00
Fragt, ab danskgrænse.
Betaling: Netto kontant ved ordreafgivelsen.

Holdbarhed: Mindst 6 måneder fra produktionsdatoen.
Emballagestørrelse: Ca. 140 x 125 x 16 mm..
Spørg efter mulige dimensioner og placering af reklameplads samt layout.
Levering emballage: Kartoner indeholdende 66 stykker
(pakket i enkeltkartoner: Kartoner indeholdende 100
stk.).
Leveringstid: Ca. 10 - 15 hverdage efter godkendelsen
af den godkendte korrektur og indbetaling af hele fakturasummen.
Enkeltkunde designindhold: XS advent kalender består
af to dele:
1. Plastic, blisterpakning fyldt med 24 Brandt eller Gubor
crunchies.
2. Klassisk papomslag indeholdende chokolade blisterpakningen.

Vore adventskalendere er en sæsonbetonet artikel
og kan normalt levere så længe lager haves - og
efter Deres krav og ønske.
Her medgives eksempler der kan fraviges, afhængig af Deres ønsker og krav. Alt udføres efter
opgave på baggrund af trykklare filer, der gerne
modtages i outlined .eps-filer, med angivelse af
Pantonefarver. Vi foranstalter gerne rentegning og
klargjort korrektur, efter deres ønske.
Digitaltrykt i 4-c-procesfarver.
Pris fra 330 stk., kr. 16,50
Pris fra 528 stk., kr. 16,20
Pris fra 1056 stk., kr. 15,90
Pris fra 2046 stk., kr. 15,30
Pris fra 3036 stk., kr. 15,00
Pris fra 4026 stk., kr. 14,85
Pris fra 5016 stk., kr. 14,70
Pris fra 10032 stk., kr. 14,40
Se mere om emnet og mulighederne på vor hjemmeside: www.5610,eu - Slik og chokolader/

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.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

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

