
  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? 

 

 

 Reklamegaver og gimmicks 

- i produktion, efter opgave. 
 

 

I en verden hvor alle muligheder står åben tilbyder vi en bred vifte af re-
klamegaver, gimmicks og salgsartikler, der i små og større mængder kan 
leveres efter opgave. 
 

Produktion af gimmicks og reklamegaver til alle formål 
- leveret i mængder, format, og udførsel med tryk, præg, gravering. og bro-
deri, efter opgave og ønske. 
 

Den generelle indgangsvinkel er at De beskriver hvad opgaven kan be-
ro på og vi kan ad den vej tilbyde opgaven løst i produktion via vore mange 
underleverandører i ind- og udland.  
 

Efterfølgende illustreres nogle få eksempler, der beror på tidligere løste 
opgaver, og på eksempler der kan give anledning til en dialog, udfra Deres 
krav.  
 

Ved at klikke på linkene eller illustrationerne, vil De på vor hjemmeside 
finde et væld af uddybende muligheder, der alle illustreres som eksempler, 
og som kan leveres efter tilbud og opgave.  
 

Kontakt os gerne på telefon eller via e-mail for en uddybning, eller et 
konkret oplæg. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

>  http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/083/sider/083.htm 
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