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E-motion - Displays, i standard, eller efter opgave 
- eventuelt med lamper og spot som ekstra focus. 

 
www.danskskiltereklame.dk 

 

 
 

E-motion giver mulighed for en stor profileringsplakat,  
eller det dobbelte antal emner, på den samme vindues plads! 

E-motion har roterende blade, som tiltrækker forbipasserende, 
og fastholder deres opmærksomhed på Deres udstilling. 

 

 
 

- der let samles til et funktionelt system. 
 

 
 

 
E-motion - opmærksomhed uden sidestykke! 

Det er muligt at justere tiden på rotationen, så den roterer i den hastighed som De ønsker det. 
En lang pause, så man kan læse alle informationer, og se alle detaljer. 
Eller De kan vælge et kort interval, der trækker kunden ind i butikken. 
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E-motion er opmærksomhed, opmærksomhed og atter opmærksomhed. 

 
 

E-motion for optikere 
 

 

E-motion for optikere med plakat + et blad for briller 
 

 

E-motion for optikere med 4 hylleblade 
 

 

E-motion med 4x4 A4 lommer hos mægler 
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E-motion med 4x4 A4 lommer 
 

 
 

E-motion med 6x4 A4 lommer og 3x3 A3 lommer 
 

 

 

E-motion med poster blade, A1 
 

 

Afprøv mulighederne  
og se  

hvad der virker bedst. 
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Fleksible udstillinger. 

„Freestyle“-kits er opbygget så det er enkelt for Dem 
at sammensætte en udstilling, 

præcis som De ønsker den. „Freestyle systemet er 
let at montere, og udbygge. 

Muligheden for en mobil udstilling, samt muligheden 
for let at skifte indholdet i lommerne, 

giver Dem en levende udstilling i butikken, eller på 
messen. 

  
 
 

Fritstående enheder 
- kun fantasien sætter grænser. 

„Freestyle“ systemet består af sølvfarvet 
aluminiums rammer i en satin finish. 

På rammerne kan monteres wire eller rods. 
Disse kan så holde lommer, hylder, skilte, 

lyskasser, digitale skærme, E-motions, 
 eller hvad De kan ønske Dem. 

Rammerne leveres i mange størrelser og kan 
sammensættes på utallige måder. 

Midlertidig udstilling? 
Mange ejendomsmæglere oplever til tider at der 

er større behov for udstillingsplads. 
„Freestyle“-kits kan let pakkes sammen når 

behovet ikke er til stede mere.  
Bred Dem ud. 

Opsæt vort „Freestyle“-kits hvor det passer Dem, 
i butikscentre, hos samarbejdspartnere, 

banker, den lokale idrætsforening, eller på 
messen. 

Infopost. 
Infoposten giver med sine dobbeltsidet lommer, 
Dem muligheden for 12 emner på næsten ingen 

plads. 
De kan naturligvis få infoposters i flere størrelser, og 

med både lommer og dispensere på. 
Lommerne er såkaldte "hook on" lommer som er 

lette at montere, udskifte og tage ned, 
og studere nærmere. 

En bruger- og kundevenlig løsning, der samtidigt er 
yderst mobil og fleksibel. 
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Stigesystem - både fritstående og til vægmontage. 
Stigesystemet kommer både som vægmonteret system, og som fritstående. 

Lette at montere og kan i en hurtig vending ændre en kedelig dør til et nyt udstillingsområde. 
 

Opbygning. 
Vores stigesystem er opbygget af slanke aluminiums profiler, hvor de tilhørende lommer hænges på. 

Systemet er elegant og en god måde at fremvise et stort antal emner på en prisbevidst måde. 
 

„Hook-on“ lommer. 
Lommerne kan let tages ned, så kunderne har let adgang til salgsemnerne. 

Dette gør også at mulighederne for at varierer udstillingen med lommer i forskellig størrelse er mange. 
Vi markedsfører dispensere til systemet og lommer i størrelser fra A5 og op til A0. 

 
Fra én lomme og op til flere hundrede. 

Vort stigesystem kan De opbygge som De ønsker det. 
Det fremstår elegant selvom De anvender stigesystemet til flere hundrede emner. 

Systemet stjæler ikke fokus fra Deres salgsopstillinger og plakater. 
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Jypa Display arbejder udelukkende med 
udstillinger, og med at give Dem en positiv 

oplevelse. 
Alle produkter er lavet efter høje kvalitetskrav, og 

disse sælges med livstidsgaranti på alle 
metaldele. 

Den konstante udvikling af teknik og design, 
sikrer at man altid er forrest når det gælder 

design, funktion og „value for money”. 

Montage og installation 
Vore konsulenter kommer gerne og hjælper med 

opmåling, idéer, og inspiration. 
Vi sikre det hele for Dem, om ønsket, fra 

bestilling til levering og evt. montage. 

 
 

Det er muligt at tegne en serviceaftale der sikrer 
Dem et halvårligt servicecheck af udstillingen, 
og hurtig service hvis uheldet skulle være ude. 
Vi kan tilbyder en strømlinet kundeservice, så vi 

kan imødegå de høje kvalitetskrav 
som kunder gennem årene har været med til at 

definere. 
 

 

 

 

Se nogle eksempler på andre muligheder for tilhørende spot! 

- Har De behovet og ønsket, kan værkstedet også levere print 
- som plakater, posterprint, eller som udskårne tekster. 

 
Lad os give et tilbud - eller et oplæg til Deres næste fremstød - der er mange muligheder!  

 
Forlang et oplæg - prøver - eller tilbud på info@danskerhvervsbeklaedning.dk 


