Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

- EMGJ Holding Aps.

Nøgleringe i bl.a. PVC, bronze, aluminium
- eller stål til reklamefremstød - og som samlerobjekter.

Emblemer, støbt, prægede og udstanset, efter opgave:
- Pins - Challenge coins.
- Medaljer og medaljoner.
- Politi og militærprodukter.
- Metalnøgleringe - Golfserier.
- Metaloplukkere - Metal dogtags.

- Metalsmykker - Tie-bars.
- Manchetknapper.
- Zink-elokserede produkter.
- Tinprodukter.
- Pakning - Tilbehør.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/318/sider/318_1a.htm

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?
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Det er kun tiden, mængden og prisen der begrænser muligheden for at De kan få Deres ønske udført og
leveret.

Efter opgave levere vi flere versioner af bløde PVC-artikler, og i forskellige metaller eller legeringer.
Herunder illustreres nogle af mulighederne og De er velkommen til at fremsende Deres krav og ønsker for
en given levering, som vi gerne giver et aktuelt bud på.
Som eksempel kan vi levere alt inden for armbånd, nøgleringe, mobiltelefonholdere, eller magnetiske bogmærker, med 12 standardstickers forenet med Deres idé. De fleste artikler kan leveres i kvanta fra 500 enheder pr. design, indenfor ca. 4 uger.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/318/sider/318_1a.htm

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

