
DIT VALG
Har du lagt en strategi?DET ER



Vi digitalprinter 

også små oplag 

– uden det koster 

dig ekstra!

Dit navn og parti sætter sig bedre fast i folks be-
vidsthed, når de har fået en fysisk genstand med 
dig som afsender i hånden.

Typisk gemmer man tyggegummi, pastiller, kug-
lepenne og lignende. Dvs. man bliver mindet om 
dit navn og evt. budskab, hver gang man har fat i 
genstandene.

Derfor er brugbart merchandise i en valgkampag-
ne et godt valg.

Det er lettere at huske, når du 
har haft det i hånden …

Vi hjælper dig med alt fra opsætning og faglig vej-
ledning til bestilling af varer.

Du kan både få digitalprintet og/eller sat dine 
trykte materialer – som f.eks. visitkort, brochurer 
og løbesedler – grafisk op her hos os.



2020-priser, aftaler og CSR …

Kontakt os angående konkrete priser, i forhold til 
hvad du har behov for i valgkampen … samt før og 
efter for den sags skyld.

De mindre og masseproducerede produkter som 
f.eks. kuglepenne, vognmønter og mundgodt kan 
have over-/underlevering på maks. 10 % i forhold 
til bestilt antal.

Ud over at kunne glæde dig over vores konkurren-
cedygtige priser støtter du også vores social-
økonomiske, bæredygtige virksomhed.

Vi er bæredygtige, da vi har en 
arbejdsplads, hvor fagligt dygtige  
mennesker varetager deres job på 
trods af større eller mindre handicap,  
fysisk eller psykisk skade/sygdom. Mere end  
90 % af os er derfor ansat på særlige vilkår.

Så let er det altså for dig at tage tydeligt socialt 
ansvar og styrke din CSR-profil, samfundsøkono-
mien og det enkelte menneskes hverdag.

+45 86 28 35 55

hv-reklame@husetventure.dk
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Valgplakater
med et holdbart udtryk
Farver: 4 + 0 CMYK
4 mm kanalplast med 4 monteringshuller
Leveringstid: 6-8 uger

Husker du valget 2019?

På få dage var flere plakater allerede  
begyndt at bøje, bukke sammen eller  
skifte farve.

Udover den vigtige grafiske opsætning 
vejleder vi dig i at vælge de rigtige tryk- 
farver – så din partifarve fremstår  
korrekt alle ugerne i lygtepælene. Vi ved 
også, hvilke materialer, der skal bruges til  
opklæb, så dine plakater ikke bøjer  
efter et par regnbyger, bukker sammen  
eller knækker.



Foldere
Format: M65
Farver: 4 + 4 CMYK
Papir: 170 g
Efterbehandling: Foldes til 3-fløjet (6 sider)
Leveringstid: Ca. 2 uger

Løbesedler
Format: A5
Farver: 4 + 4 CMYK
Papir: 170 g
Leveringstid: Ca. 2 uger

Vi laver naturligvis også 

andre formater, brochurer 

og bøger. HVAD SKAL VI 

HJÆLPE DIG MED?



Visitkort
Format: 54 mm x 85 mm
Farver: 4 + 4 CMYK
Papir: 300 g
Leveringstid: Ca. 2 uger

Kuglepenne
Model: KIKI
Farver: 1 farve trykt på 1 bundfarve
Materiale: Plast
Blækfarve: Blå
Leveringstid: Ca. 3-4 uger
Min. antal: 1.000 stk.



Vognmønter
Diameter: 22 mm (som dansk 10’er)
 27 mm (som dansk 20’er)
Farver: 1 farve tryk pr. side
Materiale: Metal
Leveringstid: Ca. 3-4 uger
Min. antal pr. variant: 1.000 stk.

Nøglebånd
Format: 20 x 900 mm
Farver: 1 farve, f.eks. logo,  

trykt på 1 bundfarve
Leveringstid: Ca. X uger
Min. antal pr. variant: 1.000 stk.
Mulighed for tilkøb af EU-godkendt sikkerhedssplit.



Berit O
lsen

Uitias debit et volupta vellain bor hjer i vent aut 
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XYZ
PARTIET

Bildekorationer
Format: 290 mm x 600 mm
Tykkelse: 0,9 mm
Farver: 4 + 0 CMYK
Materiale: Magnetfolie
Leveringstid: Ca. 5-6 dage

+ evt. dtp eller grafisk opsætning og print.

Vi laver adskillige for-

mater, kampagne- og 

helfolie. HVAD SKAL VI 

HJÆLPE DIG MED?

KONTAKT OS:
+45 86 28 35 55 
hv-reklame@husetventure.dk



Sukkerfrit tyggegummi
Antal pr. pakke: 6 stykker
Tryk: 4 farver
Motiv: F.eks. portrætbillede, tekst & logo
Leveringstid: Ca. 2 uger
Min. antal: 500 pakker

Bolcher i logofolie
Pakning: Pakket i poser a 500 g
Foliefarve: Hvid + en farve
Smag: 17 smagsvarianter
Leveringstid: Ca. 2 uger



Lakridspastiller
Format: 45 x 55 x 12 mm
Indhold pr. æske: Ca. 20 g saltlakridspastiller
Tryk: 4 farver
Motiv: F.eks. portrætbillede, tekst & logo
Leveringstid: Ca. 2 uger
Min. antal: 500 æsker



Skanderborgvej 277
8260 Viby J

+45 86 28 35 55 
CVR: 24992330

hv-reklame@husetventure.dk
husetventure.dk/aarhus
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