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drinkbaX

Reklame Soft Drink
Ved første blik ligner det en almindelig sodavandsdåse, men ved berøring er den så blød som en pose.
Det opsigtsvækkende design og den bløde indpakning er en innovativ og anderledes måde at reklamere på.
0.2 liters reklamedrikken fås i 6 smagsvarianter.
drinkbaX blev tildelt German Packaging Award 2007 der beror på gruppen salgsindpakning) og Worldstar of
Packaging fra WPO.
drinkbax
Pris pr. stk. i kr.

>
>
>
>
>

504stk.
1.008stk.
2.520stk.
5.040stk.
10.024stk.

1-farve
11,14
9,90
8,33
7,65
7,43

Flexotryk / digitaltryk
2-farver
3-farver
12,38
14,97
11,14
12,38
9,00
9,68
7,88
8,10
7,65
7,88

4-farver
14,85
10,92
8,78
8,10

Digitaltryk
4-farver proces
12,38
11,14
10,02
8,67
8,33

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?

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

Ekstraafgift
Cassis Premium Drink kr. 1,24 pr. stk..
ACE Premium Drink kr. 1,24 pr. stk.
Ekstra trykomkostninger
Printing block: kr. 1300,00 pr. farve, hvis
illustrationsmateriale fremsendes 1:1 klar til flexotryk som
elektronisk data.
Digitaltryk: Opstart hvis illustrationsmateriale fremsendes
1:1 som elektronisk data.
Uden hvid baggrund kr. 3000,00 ensartet
Med hvid baggrund kr. 3200,00 ensartet
Gentagne ordrer kr. 1300,00 ensartet
Databehandling (hvis illustrationsmateriale ikke fremsendes
1:1 som elektronisk data)
Nyt værk: kr. 500,00 pr. farve
Modifikation kr. 450,00 pr. farve
Halftone-motiver kr. 200,00 pr. farve (ekstraudgift)
Produkt
Blød indpakning af sølv aluminium, composite-folie.
Højde ca. 125 mm,, diameter ca. 49 mm..
Indhold
0,2 l softdrink i 6 smagsvarianter:
Citronvand
ACE Premium Drink* - appelsin-gulerod-citron-vitamin drik
Cassis Premium Drink - solbær-hyldebær frugt drik
Energy Drink** - koffein tilsat soft drink med taurine og 6
vitaminer
Mexican Dream - soft drink med tequila-lime smag
Italian Bitter – bitter soft drink,
** ACE Premium Drink og Energy Drink sælges ikke I
Danmark, Norge, Italien, Svejts, Sverige, Frankrig, USA og
Canada. I Holland sælges ikke Energy Drink.
Holdbarhed
6 måneder, køligt og tort opbevaringssted
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Reklameplads:
140 x 115 mm. (b x h), exclusive deklaration og
fabrikantdeklaration.
Leveringsindpakning:
Kasser med 28 stk.
Leveringstid:
Ca. 15 arbejdsdage efter godkendelse af print
Levering:
Ex works
Minimum ordre:
Flexotryk: 1-3 farver: 504 stk.
4-farver: 1.008 stk..
Print
Flexotryk: 1 - 4 farver.

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?

