
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

Reklamegaver, legetøj, kampagne- og strøartikler 
- i et bredt og anvendeligt spektrum til mange aktiviteter. 

 

 
 

Med Promotiv som partner kan vi sikre leverancer inden for firmagaver, reklameartikler, gadgets, give-
aways og profilbeklædning, oftest fra lageret i i Holland, hvor man bygger på de grundlæggende principper 
for et succesfuldt samarbejde. "Selling together!" er en fælles styrke. Ærligt samarbejde, fleksibilitet, proak-
tivitet og support til enhver markedsføringsaktiviteter.  
 

Promotiv er bl.a. 100 % EU-certificeret. 
Man har konstant fokus på sikkerheden på produkterne, og man gør alt for at sikre, at de er så sikre som o-
verhoved muligt. I sidste ende betyder et sikkert produkt sikkerhed for forbrugeren. Alle produkter bliver testet 
på kvalitet, funktionalitet og sikkerhed, og man følger ændringer i relevante love og regler tæt. Det betyder, at 
vi kan garantere sikkerheden. 
 

Flere trykmetoder in-house. 
Størstedelen af produkterne bliver trykt i egne trykfaciliteter i Helmond, Holland. Det betyder, at vi har kontrol 
over, og kan garantere kvaliteten, på tryk og arbejdsgange, hvor der rådes over mere end 80 avancerede 
trykmaskiner, som bliver betjent med stor ekspertise. På baggrund af en løbende udvikling i trykteknikker, vil 
Promotiv forsætte med at investere i udvidelse af maskinel, samt anvendelse af de seneste teknikker. 
 

Hurtigst mulige levering. 
Distributionscentret der er på 26.000 m², er man i stand til at sikre en stor lagerbeholdning. Og vi tilbyder og-
så tryk af og på produkterne, in-house. Derfor er leveringstiden kort - og til tiden. Produkter med tryk kan væ-
re klar til afsendelse kun 5 - 10 arbejdsdage efter godkendelse af trykprøve. Har De brug for en hurtigere 
levering, står vi til rådighed med en ekspresservice. 
 

Produkter uden tryk, og vareprøver, bestilt før 12.00 afsendes normalt samme dag. 
 

Konkurrencedygtige priser. 
Promotiv er producenten - og i kraft af de internationale aktiviteter køber man store partier ind. 
 

 

 

 

Promotiv - Idea and marketing - New Items. 

 

Promotiv - Idea and marketing. 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
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