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DAX FÖR FÖRETAGSGOLF

Onsdagen den 3 mars hade vi nöjet att erbjuda ett antal kunder ett inspirerande och
aktuellt eftermiddags seminarium på temat presenter, tillsammans med New Wave
Group Research & Development.

Urban Sjöling & Tomas Jansson berättade
om arbetet och erfarenheterna kring boken
Presenter.
Det bjöds på många nyttiga tips och reflektioner i hur man kan och i viss mån bör
resonera kring detta fenomen inom B2B.
Ett och annat skratt och många igenkännande nickar förstärker känslan av att denna
fråga är aktuell, känslig och viktig.

SEMINARIUM OM
PRESENTER
När, var, hur & varför

Passa på!
Beställ 15 dussin
senast 30 april
Få ett dussin extra på köpet

Med den nya revolutionerande tekniken har
Wilson snabbt tagit mark och är idag den
näst mest sålda bollen.
Tack vare den unika 50 kompressionen blir
den mjukare och ger därför en bättre träffbild utan att tappa längd i slagen. Det gör
att den passar de flesta golfare. Med andra
ord den perfekta företagsbollen.
Cutter & Buck är ett
nytt märke på den
svenska golfmarknaden, men stort
ute i världen. Med
Annika Sörenstam
som en av frontfigurerna har det
blivit populärt i USA.
Nu finns det även i
Sverige och vi är glada
att kunna erbjuda detta premium märke till
den svenska marknaden av företagsgolf.

Om du vill köpa eller låna ett eget exemplar
av boken Presenter, kontakta oss på mail,
telefon eller fax så ordnar vi det.

PACKAT & KLART

BRA VIBRATIONER

Art.nr 9180. Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt
pekfinger, förstärkta sömmar, vibrationsdämpande
inlägg i innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad
tumme, lycra mellan fingrarna. Ca pris 399:- exkl
moms.

Ständiga vibrationer sliter hårt på dina händer.
De nya vibrationshandskarna 9180, är utvecklade med helt ny teknologi som gör att
vibrationerna dämpas betydligt.
De är dessutom sköna att bära och snygga
att se på. Handsken är tillverkad i tunn och
smidig Microthan, har förböjda fingrar och
är godkänd enligt EN ISO 10819.

KÖP SMARTARE
Expand Mediascreen 1 är
en smidig och användarvänlig Rollup med attraktiv design som passar den
som enkelt och snabbt vill
få upp sitt budskap.
Passa på och beställ innan
30/4 så får du en komplett Mediascreen 1 med
bildvåd och spotlight för
3.750:- (ordinarie pris
Finns i 85 cm eller
4.400:-) exkl moms

ELLER HYR

100 cm bredder.
Höjden är flexibel
mellan 160 cm upp
till 225 cm.

Passa på och köp 25 pikétröjor Drytech
competition till kampanjpris och få en keps
(värde 149:-) med på köpet. Gäller t.om
15 april.

NYTT SPÄNNANDE PROJEKT
Det är inte utan lite stolthet vi kan berätta
om en extra spännande kundrelation och
förtroende vi fått.
Tillsammans med skidikonen Jon Olsson
växer ett nytt varumärke fram för alla skidintresserade.

En av de viktigaste erfarenheterna från
seminariet om presenter var att göra det
personligt och gärna det oväntade. Så varför inte ta hjälp av vår presentinslagning
och lägg tiden på att skriva en personlig
hälsning på sommarpresenten.

Många kunder använder sina Podium Boxar
en eller ett par gånger under ett år. Där
emellan skall det hållas reda på.
Nu erbjuder vi alla kunder som bara vill ha
Boxar, broschyrställ och rollups när de skall
användas att hyra dem istället.

Vårt arbete har bestått i att brodera &
trycka de plagg som används vid lanseringen av det nya varumärket.

En varning bör dock utfärdas. De flesta upptäcker hur lättarbetade expand produkterna
är och köper loss de ändå.

NYTT I TRYCKERIET

SOMMARPRESENTER

VI GER DINA SKJORTOR STRYK

FOTBOLLSSET 289:-

Med hjälp av en ny strykrobot har vi nu
möjlighet att erbjuda leveranser av skjortor
och blusar, inte bara personpackade, utan
även tvättade och strukna, på galge.
Det innebär att man kan ta leveransen
direkt till konferenshotellet, mässan eller
kontoret för direkt användning av plaggen.

STRYK FRITT
Art.nr 10000500 Fotbollsset med minimål, boll &
pump packat i praktisk nätväska. För lek och lagom
allvar på helg & semester, eller varför inte till
turneringen på kickoffen.

De senaste månaderna har vi arbetat en
hel del med den nya digitala tekniken inom
textiltryck.

POPCORN MASKIN 499:-

Den erbjuder enorma tekniska möjligheter
att producera motiv som tidigare inte gick,
och dessutom i serier och till priser som
öppnar helt nya möjligheter.

Det nya skjortfabrikatet Ernst Alexis har
givit oss tron tillbaka på skjortor och blusar
som bra profilplagg.
Kvalité, passform,
sortiment och
finish på hög
nivå. Dessutom
till priser som
gör varje inköpare glad.
Sortimentet
består av herrskjortor, såväl
i slim som normal bål samt
dammodeller av
samtliga modeller och färger.
De lagerföres
i den bredaste
storlekssorteringen vi upplevt. Räcker inte
det till så förlänger vi
eller kortar av eller syr in
så det passar alla.

Tack vare den digitala produktionen har
man inga traditionella startkostnader, så
till och med produktioner i små serier är nu
möjliga.

Art.nr 11213200 Den här replikan av gamla popcorn
vagnar passar utmärkt på uteplatsen eller bordet.
Använder varmluft istället för olja så det blir även
hälsosamt. (Popcorn ingår ej). Kul att kombinera med
biobiljetterna.

Motiven kan vara fotografier likväl som
teckningar eller illustrationer. Kom in och
titta på fler exempel eller maila in ditt motiv
för diskussion.

DIGITAL FOTORAM 599:-

Bättre kan det inte bli!

NYTT I BRODYREN

En nygammal teknik har fått nya möjligheter med laserteknik. Numera kan vi göra
applikationsbrodyrer med stor precision. Vi
kan till och med kombinera olika material
och färger i samma applikation.
Det innebär att vi kan åstadkomma häpnadsväckande effekter och spara både tid
och pengar för våra kunder.
Dessutom minimerar man det komfortproblem man får av en riktigt stor brodyr med
mängder av stygn.
För dig som vill ha en riktigt stor effektfull
broderad logo rekommenderar vi ett besök
så du får se med egna ögon.

Art.nr 11606000 Digital Fotoram 7” för presentation
av bildsekvenser. Stöder de flesta format. Har ingång
för memorycard, USB mm. 220 V. Varför inte lämna
den med bilder från senaste aktiviteterna.

SULGJUTNING
I mitten av juni kommer vi att vara på plats
på medlemsdagarna på Vallentuna Golfklubb för att hjälpa medlemmarna att få
gjuta sulor till såväl golfskorna som pjäxor
eller vanliga skor.
Man räknar med ca 1.000 besökare så vi
räknar med en hel del att göra den dagen.
Vill du veta mer om sulgjutning eller boka
oss till ett eget evenemang, slå en signal eller maila oss så sätter vi ihop något bra.
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