
  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? 

  

 

Krus og kopper 
- med trykt 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 ir-
riterende i en reklameblok. Et give-away påvirker det ubevidste uden modstand og er et fantastisk markeds-
føringsværktøj. Jo mere opfindsomt det budskab De trykker på et produkt er, jo mere positiv bliver følelsen. 
Jo sjovere forbindelse produktet har med en virksomhed, jo større bliver opmærksomheden. 
 

Her følger et par eksempler som vi gerne uddyber. 
 

 

 
 

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.  
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