
  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? 

 

 

Magneter eller badge 
- i Dansk produktion, med digitaltrykt budskab. 
 

Her illustreres er udpluk af de mange mulige udformninger og kvaliteter der kan sikres i produktion, som De 
kan ønske det. Disse artikler kan eventuelt produceres i kombination med andre event- og gaveartikler i små 
og større mængder. 

 

Magneterne kan produceres med forskellige 
motiver fra 100 stk., hvilket gør det muligt at 
kombinere en større mængde med 
forskellige motiver. 
 
Til brug for pakning af produkterne kan der 
leveres poser eller æsker, der som 
udgangspunkt kan bero på følgende priser:  
  
Pris pr. minigrip pose: kr. 0,75 
Pris pr. organza pose: kr. 2,00 
Pris pr. sort æske: kr. 5,00 
 
- Alternativt kan der til brug for salgsstedet 
leveres en velegnet stander. 

 
 

 

44 x 68 mm. 68 x 88 mm. 
 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 100 - 249, kr. 7,97 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 250 - 449, kr. 7,20 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 500 - 999, kr. 6,80 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 1000,     kr. 6,21 

 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 100 - 249, kr. 12,00 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 250 - 449, kr. 10,20 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af 500 - 999, kr.   9,60 
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 1000,     kr.   9,30 

 

  
 

- alle priser skal ses som eksempler og beror på dagspris, eksklusive moms, opstart og fragt, uden forbin-
dende. 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/318/sider/318_1a.htm 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Vi tilbyder et stort udvalg inden for bl.a. magneter, der i Dansk produktion kan leveres indenfor 5 - 10 
arbejdsdage. Alle produkter med en særlig flot finish, nikkelfri og uden tungmetaller. Magneterne digitalprin-
tes, så motiv og tekst kan bero på både tekst og billede - det er blot Deres fantasi der begrænser mulighe-
derne. 
 

 

   

 
 

Magneter har mange funktioner, så behøver ikke nøjes med udsmykning til køleskabet hvis De supplerer 
en løsning med en bagsidemagnet. Brug dem som navneskiltet, der ikke efterlader huller i jakkesættet, som 
receptkuverter, på museet, på kunstudstillingen, som samleobjekt, eller i sportsverdenen - hvor et salgsdis-
plays kan indeholdes flere med motiver, runde eller firkantede. De er det oplagte samleobjekter, og gaveidé-
er. 
 

Magneter i lækker indpakning. 
En eksklusiv sorte gaveæske, eller organzapose, højner oplevelsen. 

  
 

Eksempler på magneter: 

 
Gør Deres visitkort magnetisk og lad det hænge ved. Brug magneter som navneskilte og undgå huller i tøjet. 
Dekorer selv en gruppe magneter og lav Deres helt egen billedmosaik. 
 

   
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/453/sider/453.htm 
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