TILBUD til messen
2 roll-up, 1 a4 bord roll-up,
1 pop-up bord og 1 pop-up
brochureholder

SÆTPRIS

1.995,-

reklame- og kommunikationsbureau

Vi er et lille reklamebureau som har specialiseret
os i produktion og handel med in-store materialer
– ganske enkelt fordi vi syntes at vores
kunder betalte alt for meget.
Derfor kan vi i dag tilbyde dig det meste
indenfor tryksager og in-store materialer til
rigtig gode priser – uden at vi går på
kompromis med kvaliteten.
Vi håber at vi har vækket din interesse
med vores lille tryksag og glæder os til
at høre hvad vi kan gøre for dig.

Vi er Din Granti
for mere end ”bare” god kvalitet

 GRATIS kvalitetstjek af fil
 forskellige varianter af designs er GRATIS
 prisgaranti i 14 dage
 afsendt til tiden eller GRATIS
 miljøbevidste produkter med

2 stk. roll-up
B: 85 cm
H: 200 cm

fokus på bl.a. vores miljø roll-ups
 desuden kvitterer vi med kr. 25,- for
hver roll-up kassette du sender retur til os
 vi betaler forresten også din fragt op til
kr. 100,- v/ afsendelse af min. 5 stk.

1 stk. bord
roll-up A4

Vi tilbyder Hjælp for
at gøre det så enkelt som muligt

giver vi dig Danmarks måske bedste pris

”Klar til messe” pakken

Med vores populære ”Klar til messe” pakke bliver
det meget nemt og enkelt at tage på messer og
lignende. Prisen er inkl. print, montering og
praktiske bæretasker / kufferter.

reklame- og kommunikationsbureau

info@refleksion.info

8660 1012

Prisen er Inkl alt *
det vil sige ingen tillæg i prisen

 ingen emballagegebyr  ingen pakkegebyr
 ingen håndteringsgebyr  ingen adm. gebyr
 ingen faktureringsgebyr  ingen miljøafgift
Vi glæder os til at høre fra dig

*Priser er ekskl. moms og fragt

Pop-up brochure stand
5 x A4 – H: 154 cm

næ
ste
n

Pop-up
messebord 3 x A4
H: 101 x B: 53 x D: 39 cm

 pakning og udsendelse til mange adresser
 vi har mange andre produkter
 næsten alt i store som små tryksager
 hjælp til design af tryksager
 tøv ikke med at sende en forespørgsel, så

Pop-up Brochure stand

Pop-up Messebord

m/ 5 hylder til a4 brochurer

m/ 3 stk a4 brochure holdere

Smart dobbeltsidet
zig-zag brochureholder,
der præsenterer dine
A4 brochurer fra begge
sider af standeren.

H: 101 cm
B: 53 cm
D: 39 cm

 smart og let opstilling
 sammenklappelig
 leveres med foret

H: 154 cm

slidstærk kuffert
for nem transport
 perfekte til f.eks.
præsentationer
og messer

 smart og let opstilling
 sammenklappelig
 leveres med foret slidstærk
kuffert for nem transport
 perfekte til f.eks. præsentationer og messer

Før kr. 1.195,-

Nu kr.

795,-

Før kr. 1.195,-

Nu kr.

695,-

Bannere stof/mesh

Plakater forskellige

vi tilpasser til din størrelse

varianter af design er gratis

Ulf Pilgaard
En humoristisk, ærlig og
eftertænksom fortælling
om at blive ældre.

Størrelse

1 stk

2 stk

5 stk

10 stk

A1

59 x 84 cm

189,-

119,-

71,-

57,-

A2

42 x 59 cm

179,-

111,-

59,-

29,-

A3

30 x 42 cm

159,-

57,-

26,-

16,-

B1

70 x 100 cm

199,-

125,-

89,-

64,-

B2

50 x 70 cm

189,-

110,-

61,-

34,-

MICHAEL KATZ KREFELD

Udsalg

RAVN-SERIEN

Skøn Rioja

rigtig meget vin for pengene!

SPAR

31%
Pr. fl.

Presentation ONLY - no print

♥♥♥♥
JYLLANDS-POSTEN

1991430912

BERLINGSKE

Tempranillo /Øvrige
Fadlagret 22 mdr.

POLITIKEN

★★★★

MICHAEL KATZ KREFELD

FINCA VALPIEDRA

Presentation ONLY - no print

UDGIVELSER I RAVN-SERIEN

2012 FINCA VALPIEDRA
DOC RESERVA

★★★★★
FYNS AMTS AVIS

★★★★
♥♥♥♥♥
KRIMIFAN.DK

★★★★★
SAXO.COM

♥♥♥♥

Mørkt kød /vildt /kraftige oste

POLITIKEN

Riedel Syrah

JYLLANDS-POSTEN

★★★★
★★★★★

Normalpris 189,-

Pr. flaske

LINDHARDT OG RINGHOF

129,-

FYENS STIFTSTIDENDE

♥♥♥♥
POLITIKEN

★★★★
BERLINGSKE

★★★★
JYLLANDS-POSTEN

★★★★★
JYDSKEVESTKYSTEN

★★★★★
ÅRHUS STIFTSTIDENDE

♥♥♥♥
POLITIKEN

F.eks.

100 x 320 cm

m/ løbegang i top

kr.

499,-

F.eks.

★★★★★
FYENS STIFTSTIDENDE

★★★★★

Siderne på kisten var duggede,
men alligevel fornemmede Ravn
omridset af en skikkelse nede i
den. Da han nærmede sig, lagde
han mærke til de lange blodige
spor på indersiden af glasset.
Da han nåede helt hen til kisten,
standsede han. Gennem glaslåget stirrede en kvinde i en sort

ONDT BLOD ER ARVELIGT

kjole med åben mund op på ham.
Hendes ansigt var fordrejet
i et fastfrosset skrig.

RAVN KONTAKTES af advokat Miriam Østergaard, der vil hyre ham til en helt speciel

Uddrag fra Imperiet

Ravn kontaktes af advokat Miriam Østergaard, der vil hyre ham til en helt
sag: Den skandaleombruste rigmandsdatter Christiane Saxenholm er blevet kidnappet,
og Ravn skal overbringe løsesummen på 3 millioner. Snart bliver Ravn og Miriam
speciel sag: Den skandaleombruste rigmandsdatter Christiane Saxenholm
inddraget i en blodig magtkamp om kontrollen over et finansimperium til en værdi
af
milliarder
kroner – en kamp,
der truer
medoverbringe
at styrte Saxenholm-familien
i grus
er3,5blevet
kidnappet,
og Ravn
skal
løsesummen
på 3 millioner.
og Ravn og Miriam i graven.
Snart bliver Ravn og Miriam inddraget i en blodig magtkamp om kontrollen
IMPERIET er syvende selvstændige bog om privatopdageren Thomas ”Ravn”
Ravnsholdt,
der bor på sin bådtili Christianshavns
Kanal.
Michael Katz
Krefeld
over et finansimperium
en værdi af 3,5
milliarder
kroner
– en kamp, der
debuterede i 2007 og har for sine bøger modtaget blandt andet Det Danske Kriminaltruer med
at styrteprisen
Saxenholm-familien
i grus.
akademis
debutantpris,
for Bedste danske krimi
og Martha-prisen.

Læs mere om Michael Katz Krefelds
bøger på:

JYLLANDS-POSTEN

♥♥♥♥
POLITIKEN

LINDHARDT OG RINGHOF

LINDHARDTOGRINGHOF.DK

LINDHARDT OG RINGHOF | KRIMI

OMSL AG: SIMON LILHOLT / IMPERIET.DK

200 x 500 cm
m/ øjer

kr.

995,-

info@refleksion.info

8660 1012

FORFAT TERFOTO: SIMON KLEIN - KNUDSEN

Priser er ekskl. moms og fragt

Du er velkommen til at kontakte os ved større
oplag og andre størrelser

PY

PASS

BE

H

A

Beachflag Frit valg Teardrop eller Concave

P

forventet levering kun 3-5 hverdage

F un i s
never far away
XL

450 cm

FREE
BE HAPPY

PASS

Inkl skruefod
fra kr.

10%
DISCOUNT ON
PHOTO PACKAGE

495,-

XL

360 cm

M

L

Small

Concave

Pris

75 x 170 cm

55 x 200 cm

495,-

95 x 205 cm

60 x 260 cm

595,-

Large

110 x 265 cm

80 x 340 cm

695,-

X-Large

120 x 360 cm

85 x 450 cm

795,-

Medium

LEGOLAND®

340 cm

260 cm

265 cm
Teardrop

inclusive LEGO® wall, extra
photo and free download /
inklusive LEGO® Wand, extra Foto
und gratis Download / inklusiv
LEGO® væg, ekstra foto og fri
download

L

FREE ICE-SKATING,
VALUE DKK 120
Gratis Eislaufen, Wert DKK 120,- /
Gratis skøjteløb, værdi DKK 120,LALANDIA®

M

S

205 cm

FREE: ‘PICK-A-MODEL’ FISH
Only with a valid wristband
Gratis: ’Pick-a-Model’ Fisch /
Gratis: ’Pick-a-model’ fisk

200 cm

LEGO® HOUSE
LEGO, the LEGO logo, HOUSE logo, the Brick and Knob configurations and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.

S

170 cm

Skruefod medfølger ikke
v/ køb af pladefod

kr.

Concave

Pladefod 4 kg. 30 x 30 cm

Tea
rdr
op

Info: behappypass.com

135,-

Billund Beachflag Lille_55x200cm_rentegnet.indd 1
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Roll-up 85 x 200 cm

Roll-up a4 bordmodel

vi har også andre størrelser

smart til receptionen / messen

 trykt & samlet i Danmark
Pr. stk

kr. 375,v/ 10 stk

325,-

 forskellige varianter

af designs er GRATIS
 afsendes oftest
samme dag v/ fil
inden kl. 12.00

miljøvariant
Pr. stk

kr. 395,-

Inkl tryk

og montering

kr.

99,-

Ekskl tryk
og montering

kr.

v/ 10 stk

kr.

349,-

reklame- og kommunikationsbureau

69,-

Priser er ekskl. moms og fragt

kr.

