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  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? 
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- Udgangspunktet kan bero på en standardløsning, eller produceres efter opgave i en given RAL-farve. 
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Skærme og software integreres efter ønske og behov. 
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Interaktive produkter 
- kan være meget andet. 

 

 

Interaktive løsninger til brug på gulv-, væg, eller inventar. 
Digitale grafiske løsninger kan leveres med effektfulde elementer til de fleste brancher, og som en del af et 
givent miljø på gulve og vægge, i butiks- og restaurationsmiljøer, på museer og i institutioner, afhængig af 
krav og budget. 
 

Vi kan medvirke i leverancer til brug for reklame, hvor budskabet ændrer sig, når der er aktivitet, eller i mil-
jøer, hvor morskab, træning, motorik eller indlæring kan være det væsentlige. 
 

Interaktive løsninger anvendes bl.a. butikker, vuggestuer, børnehaver, plejecentre, biblioteker, skoler, 
museer, og sanserum, bl.a. som: 

 
Interaktive løsninger - 3D-film - Indlæringsmåtter - Levende vinduer. 

 
Mange af disse løsninger er udviklet til brug som virkningsfuld indlæring af børn og unge, hvor motorik og 
social indlæring kan være hovedvægten, og anvendes også kommercielt på bl.a. centertorve, dansegulve, 
og i restaurations- og barmiljøet, på messer og i butikker. De interaktive elementer bruges ofte som budska-
ber eller infoformation, motoriktræning, eller til socialisering og indlæring - og for hyggens skyld. 

 

 
 

Kun softwaren - og fantasien - sætter grænser for hvad systemet kan bruges til. 
Lad børn tegne deres egen fodboldbane på papir, scan den ind og læg den ind som ny baggrund. Lad dem 
være med til, at forme effekterne, så de kan spille fodbold på noget de selv har været med til at lave. Sæt 
billeder ind i det interaktive system og brug det til, at lære navne og begreber - eller lad den ældre, handi-
cappede eller demente, gense historier, der kan vække glæde eller erindring om tidligere tider. Interaktive 
løsninger giver også plads til leg og træning af balance og motorik. Spark til bolden, styr racerbilen med 
fødderne, spark ”tre på stribe” på en drage, red bolden, træd i vandet, hvor fiskene svømmer - eller skab en 
leg på restauranter, hvor gæster ”kæmper” med hinanden. Aktiv indlæring er med til at styrke bevægelse og 
sind, og kan medvirke til en mere bevidst indlæring. 
 

Vi kan som supplement til det sikre en samlet løsning med et stort sortiment af POS-materiale, 3D-film og 
vinduesprojicering. Vi udbyder reklamemåtter, messe- og eventløsninger, som bl.a. kan beror på bannere, 
flag, foliering og andre trykte medier. 
 

Et eksempel kan være Lenticulare løsninger, der beror på et prismemateriale, der ”snyder” syn og fornem-
melse. Øjet opfatter forskellige budskaber på grund af linsernes gengivelse af grafik, med hvilket der skabes 
forskellige effekter, Lenticular kan gengive 3D-effekt og vekslende, animationslignende billeder i mange 
størrelser, fra postkort, til valgplakater - op til 120 x 240 cm.. 
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