Vis dit logo
med god smag

Logovand
Vand med reklame er vores speciale. I samarbejde med Aqua d’Or
tilbyder vi markedets mest attraktive og fleksible løsninger.

Vil du have den bedste pris?
Bestil dine logovand i god tid. Vi
puljeproducerer logovand hver 3.
uge (flaskerne Penta og Petit). Få
tilsendt vores Best Price Produktionsplan.

Haster det?
Vi kan designe, printe og montere
dine etiketter på kun 48 timer. Det
er muligt på alle vores flaskemodeller, når der benyttes D'lux etiket.

Skal du kun bruge få styk?
Vi har en meget fleksibel produktion, og tilbyder helt ned til 1/4
palle pr. ordre. Det er eksempelvis
240 stk. af flaskemodellen Prima
på 0.50L.

Den eksklusive løsning?
Logovand med flotte metalliske
etiketter er ét af vores specialer.
En flot og stilsikker løsning, der
stjæler opmærksomheden. Du
kan få metallisk etiket på alle
vores flasker.

Den minimalistiske løsning
Med en transparent etiket står dit
logo helt naturligt og enkelt med
selve vandet som baggrund. Det
er en smuk og enkel løsning. Du
kan få transparent etiket på alle
vores flasker.

HIGH ATTENTION!!!
Du kan få hele flasken pakket
ind i dit budskab (cover). Her får
du maksimal opmærksomhed.
Slip kreativiteten løs og skab en
helt unik løsning. Denne løsning
tilbydes til vores Petit og Plenty
flaske

Vi tilbyder still, sparkling og citrus.

Prima

0.50L flaske

Penta

0.50L flaske

Petit

0.30L flaske

Plenty
0.55L flaske

Vandposer
med dit budskab

Energidrik
med dit budskab

Boost din markedsføring med energidrik. Vi tilbyder en flot slim dåse med 250 ml energidrik.
Frit valg mellem sukkerfri og sukkerholdig. Du
får dit design i et flot farvetryk på hele etiketten
(ekskl. plads til varedeklaration).
Bestil fra kun 288 stk.

Pastilæske
med dit budskab

Pastilæsken er den perfekte budbringer med mange
flader til dit budskab. Typisk har man æsken over
længere tid, og man ser dit budskab hver gang,
man tager en pastil. Dit design trykkes på hele
overfladen. Bestil fra kun 510 stk.

Ny opsigtsvækkende logovand med
et minimalt forbrug af emballage.
Passer perfekt til sport og friluftsliv.
Vandposerne er behaglige at bære, og
de er nemme at drikke af. Dit budskab
trykkes på forsiden (107 x 53 mm).

Fri for pant!

Bestil fra 1.200 stk.

UNDERCOVER
Vi kan indpakke flasken i dit budskab

Snacks

med dit budskab

Kaffe

med dit budskab
200 gram formalet kaffeblanding
af særligt udvalgte og økologiske
højlandskaffer fra Syd- og Mellemamerika. 100% Arabica kaffeblanding.
Mellemristet med en blid og behagelig
aroma. Fairtrade-certificerede ingredienser Dit design trykkes i farver (cmyk)
på etiketten.

Smart lille bæger med dit design på hele låget
(75 mm). Send dit budskab med eksempelvis
lækre nøddeblandinger, sød finsk lakrids eller
Haribo Click Mix.

Bestil fra kun 72 stk.

Bestil fra kun 100 stk.

Bolsjer & Chokolade

Chips

med dit budskab

med dit budskab
Flotte metalliske poser med dit design
på hele overfladen (130x180 mm).
Mange sprøde varianter.
Bestil fra 1.000 stk

Twist

Dåse

D’lux

Bolsjer indpakket i folie med
twistede ender. Dit logo/budskab
gentager sig hen over folien. Dit
design/dine farver kan dække hele
folie trykkes på hele folien.

Eksklusiv transparent dåse fyldt
med bolsjer eller chokokugler. Dit
design trykkes i et flot farvetryk
(cmyk) på etiketten, der dækker
det meste af dåse.

Bolsjer eller chokokugler med flot
visning af dit logo/budskab på forsiden. Der er også plads til en lille
tekst på bagsiden. Vælg mellem
hvid, metallisk og transparent folie.

Bevar dine gode forbindelser
og få optimal eksponering
Klassisk købmandskrukke fyldt med flotte chokolakridskugler i sølv-look. Her får du en virkelig
god eksponering, da krukken ofte vil stå fremme i
længere tid. Højest sandsynligt vil krukken blive fyldt
op igen, og dermed forøge reklameværdien.
Bestil fra kun 24 stk.

Vil du prøve smagfuld reklame?

Vi hjælper dig

Sammen finder vi de produkter, der passer bedst til din
markedsføring og dit budget. Vores grafiker kan hjælpe med
at udarbejde et flot design til dine produkter.

