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Bandereklame.dk - interaktive produkter  
- et koncept fra Dansk Skilte Reklame 

www.bandereklame.dk 
 

 
 

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her. 

Interaktive produkter fra Dansk Skilte Reklame - Bandereklame.dk - Alt i digital skiltning fra pro-
jektstart til endelig aflevering. Det illustrere store muligheder for at opsætte reklamer der ses - hvor 
mennesker færdes. 
  

 

 

LED Bander.  
Levende og lækker eksponering - som øger sponsorindtægten. 
Med LED-lysbander åbnes muligheden for at tilbyde annoncører en enestående 
eksponering.  

 

 
De kender sikkert bandereklamer fra TV, eller måske har De selv set dem på de største stadions og 
arenaer. En ting vi med sikkerhed kan sige er at lysbander skaber opmærksomhed og bliver set. 
 
Nogle af fordelene ved disse lysbander er indlysende: 
   

• Nichia LED dioder. 
• 120°-140° synsvinkel. 
• Effektiv i al slags vejr. 
• Super billedkvalitet / skarphed. 
• 16,7 mill. fuldfarve. 
• Høj lysstyrke / kontrast. 
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• Transportable / flytbare. 
• Lavenergi LED dioder. 
• Fiberforbindelser. 
• Økonomisk. 
• Effektiv gummibeskyttelse. 
• Modstår hårde bolde. 
• Pauser ved straffespark. 
• Justering af lysstyrke. 
• Skaber glæde og stemning. 

 

 

 
Vi kan med disse LED-systemer tilbyde 3 års garanti på alle komponenter. Alle lysbander produceres 
under strenge ISO-standarder og alle komponenter efterses og afprøves inden levering. Montering 
og eventuelle flytninger af systemet fortages af erfarne teknikere og montører der besidder den 
fornødne viden og ekspertise. Vi sikre gerne lokale teknikeres uddannelse i at varetage systemet.  
  

Storskærme. 
En stor visuel oplevelse - et medie der skaber glæde. 
Har De betalt entre til den helt store oplevelse, har De også krav på at kunne se 
begivenhederne. 

 

 
Med LED storskærme får publikum og annoncører et perfekt visuel medie, som betyder at man får en 
god oplevelse og sandsynligvis vil komme igen til den næste event. 
   

•Fleksible størrelser. 
•Høj billedkvalitet. 
•Virtuel pixels uncrash. 
•SMD teknologi. 
•16,7 mill. fuldfarve. 
•Lavenergi dioder. 
•Fiberforbindelser. 
•Brugervenligt software.
 
Vi kan sikre opbygning af storskærme til 
ethvert formål; fastmonterede storskærme 
på stadions og i multiarenaer, eller hvis 
der er tale om en tidsbegrænset 
montering. 

 

 

Skærmen opbygges efter Deres ønsker og kvaliteten er ekstrem høj. 
Der benyttes kun LED-dioder fra verdens førende producent, hvilket betyder at billedkvalitet, lysstyrke 
og levetid er langt ud over det sædvanlige. 
 

 
Danmarks største mobile storskærme - fleksibel, smart og iøjnefaldende. 
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Til store events kan en mobil LED-storskærm være en effektiv 
løsning. Mobile LED-skærme har en rigtig god lysstyrke i meget 
høj opløsning som ikke påvirkes af vejrforhold, såsom regn, 
dagslys eller direkte sollys. Den lille smarte 12 m² mobile LED-
skærm er ideel til mindre arrangementer og kan være klar til 
brug på under 30 minutter. Skal det være gigantisk stort er 
Danmarks største mobile LED-skærm en løsning. En 48 m² stor 
LED-skærm som er ideel til store event - koncerter, 
fodboldkampe,  

 

festivaler, cykelløb m.m.. 
  
 

VIP lounge.  
En 1. klasses oplevelse - med stil og design for øje. 
VIP lounge er stedet hvor De forkæler gæster med alt hvad De kan tilbyde. 

 

 
Et VIP område er ofte forbundet med eksklusive AV-produkter, til stor glæde for de vigtige gæster. 
Her tilbydes et bredt udvalg af eksklusivt AV-udstyr i et moderne og lækkert design. 
   

•LCD Skærme. 
•Internet / netværk. 
•Diffusionsskærme. 
•Sound systems. 
•Interaktivt gulv eller væg. 
•LCD infoskærme. 
•Bluetooth dock'n'base. 
•Touchskærme. 

 

 

 

Reklameproduktion. 
Fokus på de grafiske detaljer - dynamik og kreativitet baner vejen. 
Uden grafiske og dynamiske reklamer bliver en LED-skærm hurtigt kedelig.  

 

Med hjælp fra de grafiske kræfter står vi 
parat til at hjælpe med produktion af ban-
dereklamer. Vi kan i dialog finde de ideer, 
den nødvendige ekspertise og den know-
how der kan sikre det endelige resultat til 
brug for reklamer til bandereklamer og 
storskærme. 
 
Når De skal have produceret den næste 
LED-bandereklame skal De blot illustrere 
budskab, og eventuelt levere det digitalt 
logo. Så kan vi sikre resten med fokus på 
budskaber og målsætning. 
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Teknik og drift. Styr på tingene - vi garantere den sikre drift 

 

Alle LED-produkter produceres i England 
og gennemgår et unikt kvalitetsprogram 
under strenge ISO-kvalitetskrav. 
 
Dermed er De sikret den ultimative 
kvalitet på produkterne. 
 
Opsætning af perimetersystem. 
Montører og teknikere sørger for 
opsætningen og montering af alle 
produkter - lige fra de allermindste 
computere til de gigantiske LED 
storskærme. 

 

 

Når et arrangement afvikles, er det yderst vigtigt at 
systemet yder maksimalt. Med en driftsaftale stiller vi kompetente teknikere til rådighed som 
varetager hele driften før, under og efter arrangementet. Teknikerne kan også oplære Deres 
medarbejder til at varetage driften. 

Business partner. 
Samarbejde skaber resultater - store som små - alle betyder noget. 

 

Bandereklame.dk og vore underleve-
randører forestår rådgivning, salg, 
installation, service og drift af LED-
storskærme, LED lysbander og IT udstyr.
 
Som samarbejdspartner står vi inde for 
fleksible og holdbare løsninger, leveret til 
den aftalte tid og med fornuftige løsninger.
 
Tag det næste skridt - og bliv inspireret. 

 

 

 

bandereklame.dk - LED PerimeterSystem - fordi andet ikke betaler sig. 

 


