
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

 

 

 

Badge og kampagneartikler 
- fra lager og i produktion. 
 

Vi kan levere badge, silikonemærker og reversskilte som standardløsninger og efter Deres krav. 
 

En given løsning beror på Deres krav til form, mængde og kvalitet, idet et logo eller et budskab kan tilføres i 
én eller flere farver som De har behov for.  
 

Vi har i vort koncept sikret tilgangen til de produktionssteder der er relevante for de fleste, hvilket gør os i 
stand til at tilbyde det nedenstående som vi gerne tilretter hvis De har ændringer. Noget beror på 
standardartikler, og hvis den aktuelle mængde kan indfri kravene til en produktion, står vi til rådighed og 
udarbejder gerne et oplæg eller sikre en produktion, efter aftale og tilbud. 

 

 
 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_11.htm 
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Vore badges er lavet af metal, og er fuldstændig lydløse i forhold til plastikbadges. Alle badgedele er 
nikkelfrie og indeholder ikke tungmetaller. Det grafiske layout bliver digitalprintet, hvilket er med til at skabe et 
flot resultat. 

 
 

Synlighed. Lad kreativiteten slå sig løs med festlige badges der er en anelse større end man normalt ser 
dem. Hvis De vil have opmærksomhed ved salgskampagner, på messer, og til events, er denne størrelse 
oplagt. 

 

 
 

Firkantede badges. Hvis budskab og motiv passer til et firkantet format, er løsningen her. Det kan også 
bruges som navneskilt, med et professionelt udseende, og en mulighed for at flette individuelle navne ind i 
trykningen. 
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