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  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 
 

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? 

1   294/julekalendere 

 
 

Julekalender kube - Julekalender til bord - Julekalender til væg. 

 
Julekalender til væg  

 

 
Julekalender til væg individuel Individuelt design. 
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Julekalender til væg Kometen og juletræ. 

 
Julekalender til væg - bl.a. Himmelstigen og hytte. 
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Julekalender til bord 

 
 

 

 
Eksempel på eget design firkantet eller med buet top... 
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Julekalender kube  
Alle Kube julekalendere er fyldt med lækker chokolade, 300 gr., 

og en julemand på 60 gram, i den 24 december-lomme. 
De designer selv og får derved en gedigen julekalender, som vil ses. 

   
Chokolade som Julekort ... 

 

Julekort med chokolade 
- gør alle glade ... 

Et julekort fyldt med chokolade er spændende 
og anderledes! 

På indersiden af kortet trykkes Deres 
personlige julehilsen og logo. 

De kan også få designet Deres helt eget 
julekort - ring for tilbud! 

Chokolade som Julekalender ... 

 

Julekalender i eget design 
Lad julekalenderen være en god reklameplads for Deres egne produkter og tjenester, 

og få dermed Deres kunders opmærksomhed i hele julemåneden. 

 


