
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

  

 

Krus og thermokopper 
- med digitaltrykt budskab efter opgave. 
 

Tænk nyt, tænk reklameprodukt i stedet for annoncer eller tv- og radioreklamer. Gennem spredning af nice-
to-have ting efterlader et varemærke altid en varm følelse i stedet for, at det virker påtrængende og irriteren-
de i en reklameblok. Et give-away påvirker det ubevidste uden modstand og er et fantastisk markedsførings-
værktøj. Jo mere opfindsomt det budskab De trykker på et produkt er, jo mere positiv bliver følelsen. Jo sjo-
vere forbindelse produktet har med en virksomhed, jo større bliver opmærksomheden. 
 

Her følger et par eksempler som vi gerne uddyber. 
 

 
 

I mindre produktioner kan følgende med digitaltryk være et udgangspunkt: 
 

Traditionelt eller latte krus. 
- det traditionelle kaffekrus, og latte krus med digitalprint, hvor motiv og farver kan gengives efter Deres krav  
- uanset antal farver. 
- leveres i kartoner af 36 stk. pr. pakning. 
 

Størrelse, vægt og diameter: 
 
Almindelige krus: Vægt: 350 gram., højde: 9,6 cm., og ø8 cm.. 
Latte krus: Vægt: 315 gram., højde: 10,2 cm., og ø9/6 cm. top/bund. 
Termokrus: Vægt 220 gram, højde: 11,9 cm., og ø12,4 cm.. 

 

 
Priseksempel: 
 

Antal i samme produktion: 24 36 48 72 108 144 Type. 

Emne: Pris i kr. pr. enhed: 

Hvidt krus med tryk 58,91  43,20  37,97  36,23  35,36  31,42 A 

Hvidt latte krus med tryk 68,09  52,38  47,15  45,39  44,52  40,60 B 

Hvidt thermokrus med tryk 98,18  82,52  77,27  75,51  74,39  70,72 C 

Metal thermokrus med tryk 98,18 82,52 77,27 75,51 74,39 70,72 D 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.d  

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/208/sider/208.htm 
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Alle nævnte priser er eksklusive moms og leveringsomkostninger. Alt er baseret på dagspriser og med for-
behold for ændringer. Sortimentet udbygges løbende og der er sædvanligvis nyheder og rettelser forår og 
efterår. 

A B C D 

 

 

 

Alle priser er illustreret som dagspris, eksklusive opstartsomkostninger, der ved fremsendelse af klar-
gjort materiale andrager kr. 230,00 pr. opgave, moms, miljøbidrag på 1,5 % og fragt ab fabrik/DK. 
 

- Vi kan naturligvis sikre udarbejdelse af det design De ønsker. Det kan bero på alt grafisk arbejder, der 
udføres efter tilbud på timebasis, pris pr. time, kr. 475,00, og afregnes påbegyndt 15 minutter, kr. 
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