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CAPCLIP 
Gør det hele lidt festligere 

 

CapClip´en sætter marketing i et helt nyt ”perspektiv”. 
CapClip’en er et nyt produkt indenfor ”eventartikler”. Den højner oplevelsesværdien ved enhver begivenhed og 
giver Dem mulighed for at skabe ny forretning der medfører øget konkurrenceevne og omsætning. De kan 
styrke relationen til Deres kunder, ved at tilbyde dem et fleksibelt og attraktivt produkt - med stor reklamevær-di 
og eksponeringsflade. 
 

Hvad er en CapClip? 
CapClip’en er en bøjle, man sætter fast på skyggen til en cap. I toppen af bøjlen er der en holder til et flag, 
firmalogo, eller andre kreative gimmicks, for eksempel talebobler og lignende. Der er stort set ingen grænser 
for kreative ideer. Bøjlen er lavet i slidstærkt plastik, som man bogstaveligt talt kan slå knude på og det hol-der 
stadigvæk. Bøjlen er lavet i et tidløst design. Deres kunder kan nemt genanvende CapClip’en uanset om de 
ændre firmanavn, logo, eller sponsor. 
 

Profilering af firma og budskab 
CapClip’en er velegnet til sports- og firmabegivenheder, hvor kunden ønsker at signalere teamånd. Den kan 
også fremhæve enkeltpræstationer, for eksempel når man broderer firma- eller fanlogo på cap’en og bruger et 
andet logo, eller et flag i CapClip’en. Det giver et utal af muligheder for at profilere firmaet og budskabet på 
samme tid. CapClip’en åbner også for nye forretningsområder for eksempel ”mobile bannerreklamer” til 
sportsbegivenheder. Et forretningsområde med stort potentiale og eksponering. CapClip’en er et fleksibelt 
produkt, som er nem at montere og et godt alternativ eller supplement til andre ”eventartikler”. Frem for alt er 
CapClip’en synlig og god til at eksponere firmaet og budskabet. 
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Priseksempler og produkter: 
 
Antal/pris 250 stk. 500 stk. 1000 stk. 5000 stk. 

Capclip’en alene Kr. 7,25 Kr. 6,95 Kr. 6,75 Kr. 5,95 

Sæt A. 
”Economy” cap + capclip + Reklameflag trykt i en farve, rødt på hvidt, Format: A5, Papir. 

 Fra kr. 39,00* Fra kr. 36,40* Fra kr. 30,40 Fra kr. 22,00 

Sæt B. 
“Quality” cap + Capclip + Reklameflag, 2 farver, A5, Papir. 

 Fra kr. 55,00* Fra kr. 53,40* Fra kr. 48,60 Fra kr. 36,80 

*Opstartomkostninger hvor tryk på flag eller cap udarbejdes efter opgave. Caps kan med fordel broderes. 

Alle priser er dagspris, eksklusivt gældende moms, tryk, broderi og levering a b fabrik. 
Leveringstid, normalt ca. 4 uger. 
 

Yderligere oplysning om Capclip´en, eller ønske om vareprøve, så kontakt os på telefon +45 64713608* 
 

 

 

Kontakt os for et oplæg - med Deres budskab 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk  


