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Se mere om emnet på

www.danskskiltereklame.dk
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
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E-motion er kernen i den moderne udstilling.
Designet med sigte på at tiltrække folks opmærksomhed. E-motion fordobler det budskab De ønsker at
afsende, da den er dobbeltsidet. De udnytter derfor Deres udstillingsplads optimalt.
Markedsfør Dem selv gennem E-motion.
E-motion er optimal til at markedsføre butikken, en kampagne, eller blot for at sikre en udstillings særpræg.

- Flere produkter på en side og en plakat på den anden.
- De fanger kundens opmærksomhed, og får samtidigt fremvist budskabet.
- En professionel, effektfuld udstilling kan forøge Deres salg.
Det har bl.a. mæglere gjort, med dynamiske og attraktive udstillinger.
Her er E-motion ofte vejen til succes.
- E-motion markedsføres i et utal af varianter med bl.a. i formatet A3 og A4, med henholdsvis 50 og 5
mm. afstand mellem de roterende „blade“.
- Vi anbefaler 5 mm., modellerne til egen profilering med plakater, samt 50 mm. til de der udelukkende
bruger E-motion til at fordoble pladsen.

Lad os hjælpe Dem med at sammensætte en helt speciel udstilling hvor opmærksomheden er i fokus og
E-motion er kernen.
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Luft imellem E-motions.
Vær venligst opmærksom på at der skal være luft i mellem E-motions, hvis disse placeres ved siden af
hinanden. Dette skyldes at de monteret rods er strømførende, og derfor ikke må røre hinanden.
Bredde på E-motion
2494
2487
1884
1905
2485
2486
2487
2486
2494
1905
2485
1884

Vare nr.
2487
2494
2485
2486
1905
1884

744 mm..
986 mm..
1118 mm..
990 mm..
1401 mm..
1600 mm..
5 mm..
50 mm..
5 mm..
5 mm..
5 mm..
50 mm..

4x4 A4
6x4 A4
3x4 A4
3x3 A3
6x4 A4
4x4 A4

Størrelse
E-motion 4 x 4 A4, 5 mm..
E-motion 3 x 4 A4, 5 mm..
E-motion 6 x 4 A4, 5 mm..
E-motion 6 x 4 A4, 50 mm..
E-motion 3 x 3 A3, 5 mm..
E-motion 4 x 4 A4, 50 mm..
A1 poster.
A0 poster.
A0 poster med 2 hylde blade.
3 hylde blade i A1 højde.
4 hylde blade i A0 højde.
Optikker 2 brille lameller i midten.
Optikker 1 brille lamel i siden.

Vejledende pris.
kr. 13495,00
kr. 13495,00
kr. 17995,00
kr. 19995,00
kr. 12995,00
kr. 13495,00
kr. 14995,00
kr. 15995,00
kr. 22995,00
kr. 14996,00
kr. 16995,00
kr. 26995,00
kr. 14995,00

Alle priser er dagspris, eksklusive moms og montering, a b fabrik.
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