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www.reklameslik.com

Schokolade til forbrug, eller som reklame!
Alle muligheder er til stede.
- som souvenir, gaver, promotion - eller blot af lyst vort sortiment dækker det meste, fra lager, eller i produktion, efter opgave.
Et godt eksempel kan være:

Format og præg

Størrelse

Vægt

Minimumsmængde
pr. opgave.

5 x 3,5 cm.

ca. 10 g.

300 stk.

6 x 4 cm.

ca. 12 g.

300 stk.

8 x 5,5 cm.

ca. 22 g

200 stk.

7.5 x 7,5 cm.

ca. 30 g.

200 stk.

Guldbarre.

ca. 30 g.

200 stk.

Alt produceres i de bedste Belgiske kvaliteter, kaldet "Callebaut"
En opgave beror på levering af logo og grafik, eller som tekst,
dobbeltpakket med hvert stykke chokolade pakket i cellofan.
Der kan produceres efter opgave indenfor 7 - 1000 gram.

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?
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6 x 11 cm.

ca. 34 g.

150 stk.

5 x 15 cm.

ca. 40 g.

150 stk.

Handy.

ca. 50 g.

100 stk.

15 x 7,5 cm.

ca. 60 g.

100 stk.

CD.

ca. 60 g.

100 stk.

15 x 7,5 cm.

ca. 100 g.

50 stk.

15 x 10 cm.

ca. 150 g.

50 stk.

De færdige produkter pakkes i en gaveæsken, der kan præges med Deres logo eller tekst i guld- og sølv.
Tryk udføres i et- til fire-farvet tryk, efter opgave.
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?

