
     Transparente labels - 10. feb. 2012 kl. 12:16

Skal du bruge mange små klistermærker, er vores labelkasser et hit. Prisen 
er alti d 800 kr for en kasse og som noget nyt ti lbydes nu plasti klabels med 
transparent baggrund.

     Minikoncert hos LaserTryk.dk - 4. feb. 2012 kl. 15:12

Der var god musik ti l frokosten, da bandet Queen Machine kiggede forbi 
LaserTryk.dk og gav minikoncert. Årsagen var, at vi havde vundet en 
radiokonkurrence i forbindelse med AIDS-dagen.

     LaserTryk.dk på messe i Barcelona - 7. marts 2012 kl. 15:12

Vi besøgte FESPA Digital 2012 i Barcelona for at se hvad der rør sig inden for 
stofb annere og skilte. Specielt kineserne havde mange spændende nyheder og 
sjove produkter. Vi deltager også i DRUPA messen i maj.

     Arbejdsti lsynet gav os grøn smiley  - 11 marts 2012 kl. 12:16

Arbejdsti lsynet har været på uanmeldt besøg og har eft erfølgende givet os en 
grøn smiley, som bevis på, at vi er en virksomhed med styr på arbejdsmiljøet. 
Det er vi glade for, da vi har meget fokus på arbejdsmiljøet i det daglige.

     Iværksætt erside - 13 marts 2012 kl. 10:45

Nu kan du hente grati s designskabeloner ti l frisører, pizzarier, rengøringsfi r-
maer, grønthandlere og kiosker på vores hjemmeside. Skabelonerne ligger i 
InDesign-format. Se www.lasertryk.dk/design

     1 mio. grati s fl yers – vi er i fuld gang - 18. marts 2012 kl. 15:44

Du kan stadig nå at få del i de grati s tryksager ti l velgørende projekter. Vi har 
allerede støtt et Blå Kors, Livline i Sorgen, fatti  ge kvinder i Indien, Familer Med 
Kræft ramte Børn. Se lasertryk.dk/giveback

     Afsendt ti l ti den eller grati s - 24. marts. 2012 kl. 09:33

Husk, at vi sætt er handling bag ordene med vores leveringaranti . Får vi ikke 
afsendt din tryksag ti l ti den, skal du ikke betale for tryksagen. Dog maks. 1.500 
kr. Se mere på www.lasertryk.dk/garanti 
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     Skøre LaserTryk.dk tal - 1. april 2012 kl. 11:56

I 2011 sendte vi ca. 75.000 pakker med Post Danmark, svarende ti l 1 ud af 500 
pakker omdelt af Post Danmark, kom fra LaserTryk.dk. Vi ekspederede også ca. 
55.000 ordrer, svarende ti l en hvert 2. minut.

     Miljøvideoer - 3. april 2012 kl. 12:15

Vi har opdateret vores miljøsekti on med en række videoer, som vi håber vil 
være med ti l at give et mere nuanceret billede af tryksagers indvirkning på 
miljøet. Hvad synes du? Enig eller uenig? Se mere på www.lasertryk.dk/miljo

     Det kører derud med fl ytningen - 29. marts 2012 kl. 09:18

I disse ti mer, er vi i fuld gang med at fl ytt e vores off sett rykkeri ti l de nye loka-
ler. På billedet fl ytt es 1/4 af en af vores 44 tons tunge trykmaskiner. Alt kører 
planmæssigt og produkti onen påvirkes ikke af fl ytningen. Kig forbi!

     Ny ekspres-mulighed - 23. april. 2012 kl. 11:37

Du kender vores puljetryk med produkti onsti d på fi re dage. Og du ved, at du 
mod et ti llæg på 1.000 kr får dag-ti l-dag produkti on. Vi lancerer nu en mellem-
vej, hvor vi afsender eft er to dage, ti llæg 200 kr. Se lasertryk.dk/eksprestryk

     Skøre LaserTryk.dk tal - 28. april 2012 kl. 07:19

I 2011 brugte vi 2.222.618 kilo papir svarende ti l ca. 3.000 paller. 
Heldigvis er vi et Svanemærket trykkeri og vores papir stammer fra et
bæredygti gt nordisk skovbrug. Se www.lasertryk.dk/miljo

     Kriti k af branchen - 10. april 2012 kl. 07:11

Vores to direktører, Esben Mols Kabell og Anders Grønborg, kriti serer i et ind-
læg i Jyllands-Posten d. 16. april, branchens manglende evne ti l kommunikere 
fordelene ved det trykte budsksab. Læs arti klen

     LaserTryk.dk-App ti l Android - 1. maj 2012 kl. 11:56

Ligesom med vores iPhone-App, kan du nemt følge din tryksag fra start ti l slut, 
downloade fakturaer mv. Appen er i øvrigt spækket med en lang række nye 
funkti oner. Se mere på www.lasertryk.dk/app

     950 grati s design-skabeloner - 25. april 2012 kl. 11:49

Giv din tryksag et professionel look. Få grati s adgang ti l vores store database 
med næsten tusind kreati ve layouts, opdelt i kategorier som ”Iværksætt er” og 
”Ferie”. Se mere på www.lasertryk.dk/layout

     2 mio. grati s billeder - 15. maj 2012 kl. 14:21

Pynt din tryksag med professionele fotos! Vi har etableret et samarbejde med 
ColourBox.dk, der betyder, at du får adgang ti l Skandinaviens største billedda-
tabase, helt uden beregning. Se mere på www.lasertryk.dk/layout

     Nicklas udlært - 8. maj 2012 kl. 08:48

Vores dygti ge elev Niclas Alexander Joseff  Simonsen har netop bestået svende-
prøven og der er blevet udlært grafi sk tekniker. Nicklas fi k i øvrigt et 12-tal og 
en broncemedalje. Godt gået. 

     Børsen-arti kel om LaserTryk.dk - 20. maj 2012 kl. 08:11

I dagbladet Børsen er der i dag en arti kel om LaserTryk.dk. 
Arti klen omhandler koncern-resultatet for 2011 (+ 18 mio.) og om vores
forventninger ti l 2012. Se mere på www.lasertryk.dk/download

     Debati ndlæg: Printmediet er levende - 26. maj 2012 kl. 14:18

På Markedsforing.dk kan der i dag læses et indlæg fra vores to direktører, hvor
der kommenteres på rygtet om printmediets død. Det foreslåes bl.a. at lære af 
webmedier mht. hitrate og R.O.I. Se mere på www.lasertryk.dk/download.

     Nederlag ti l de danske kvinder - 4. juni 2012 kl. 10:07

Vi sponsorerede Danmarks sidste OL-kvalifi kati onskamp. Desværre
gik det ikke alt for godt, da tavlen ti l slut viste 20-27 og de danske
kvinder mått e konstatere, at de russerne var for stærke.

     NorthSide trykpartner - 05. juni 2012 kl. 14:43

LaserTryk.dk er offi  ciel NorthSide trykpartner. Vi vil gerne støtt e op om det 
innovati ve og bæredygti ge koncept. Vi fejrer samarbejdet med en konkurrence 
om 3 x 2 VIP-billett er, inkl. fri mad og drikke. Se www.lasertryk.d/facebook

     Arti kel i Berlingske.. - 15. juni 2012 kl. 09:55

I Berlingske har der netop været bragt en analyse af den grafi ske branche. 
Læs bla. om hvordan LaserTryk.dk har har succes med at tænke anderledes og 
ti lbyde kunderne standardløsninger. Se arti klen her.

     Analyse: Big Is Beauti ful - 24. juni 2012 kl. 14:47

Professor Richard Wiseman fra University of Hertf ordshire i England er i en 
analyse netop kommet frem ti l, at A3-formatet huskes 66 % bedre af læserne, 
end samme budskab på A4-format. Læs mere på www.lasertryk.dk/facebook.

     3D printer fra HP - 29. juni 2012 kl. 14:08

Vores direktør Esben Mols Kabell var i denne uge på besøg hos HPs europæi-
ske hovedkvarter i Barcelona ti l en præsentati on af produktnyheder. På bille-
det Esben med 3D-printer. Flere spændende produktnyheder følger!

     Download af dine gamle fi ler - 6. juli 2012 kl. 13:05

Savner du trykfi lerne ti l en ti dligere ordre, er hjælpen nær. Vi giver nemlig 
fremover adgang ti l, at du via dit kundecenter kan besti lle trykfi ler, der er op 
ti l et år gamle.

     99,13 % afsendt ti l ti den - 24. juli 2012 kl. 08:13

Vores tracking viser, at vi i juni fi k afsendt 99,13 % af alle ordrer ti l ti den.
Så besti ller du en tryksag hos os hver anden måned, vil du opleve forsinkelser 
en gang hvert 19 år. Tak for indsatsen ti l hele teamet! 

     ”Trend-trodser”, var navnet. - 5. sept. 2012 kl. 16:27

I en arti kel i Berlingske Tidende bliver LaserTryk.dk kaldt ”trend-trodserer” 
med en turbovækst og styr på miljøpoliti kken. Vi takker for de søde ord.
I øvrigt en spændende arti kel.

     Sponsorat af ti dl. kollega (og raptalent) - 11. sept. 2012 kl. 15:13

LaserTryk.dk har sponsoret den nye video fra rapperen Negash Ali, 
der i øvrigt også er vores ti dligere kollega. Nummeret hedder LYL
og er en rigti g ørehænger. Tjek det her.

     Billigste messesystem bliver billigere - 1. okt. 2012 kl. 09:40

Vores billigste messesystem, X-Display, er blevet endnu billigere. 
Systemet koster fremover kun 295 kr. inkl. print og system. Velegnet 
ti l messestanden eller fi rmaets recepti on. Læs mere her.

     VRI’s U13 hold - 5. okt. 2012 kl. 14:52

Vores LaserTryk.dk-fodboldhold fra VRI er i indeværende sæson ubesejret og 
har indtaget en fornem andenplads i U13-rækken. 
Inden eft erårssæsonen er slut forventer vi at vores VRI-hold indtager 1. 
pladsen.

     Sponsorat af Grand Galla - 30. okt. 2012 kl. 10:15

I forbindelse med Internati onal Præmatur Dag, lørdag d. 17. nov., afh oldes gal-
lamiddag (Scandic Aarhus City) samt operakoncert (Musikhuset Aarhus) 
- læs om dett e eksklusive arrangement på www.pippoassociati on.com

     Lige ved og næsten - 08. nov. 2012 kl. 15:57

Vi var i aft es blandt 5 fi nalister ud af 50.000 midtjyske virksomheder ti l Ernst 
& Youngs Entrepreneur Of the Year konkurrence. På målstregen blev vi slået af 
Kvadrat fra Ebeltoft . Tillykke ti l dem. Vi deltager fortsat i fi nalen d. 22. nov.

     Kundeudtalelse – Grundejeren.dk - 22. dec. 2011 kl. 09:11

”Hurti gt, nemt og professionelt.Sådan skal det være med mine 
tryksager, og sådan har det været i de mange år jeg har brugt 
lasertryk - uanset opgavens art”.                                                 Erik Honoré  

     Svanemærkning i hele Norden - 11. jan. 2012 kl. 19:31

Som bekendt, må du hos LaserTryk.dk sætt e Svanemærke-logo på dine 
tryksager som udtryk for en ansvarlig indkøbspoliti k. Vi har nu udvidet sam-
arbejdet, så mærkningen også gælder i Sverige og Norge.

     Soundtrack og musikvideo - 9. jan. 2012 kl. 10:32

Til den seneste personalefest var vi i studie og indspille sangen ”Tryk På”. Vi 
fi k også skudt en musikvideo. Vi synes selv, resultatet er blevet overraskende 
godt. Hold øje med hitlisterne! Se videoen på www.lasertryk.dk/facebook 

   Verdens grønneste CTP anlæg - 6. jan. 2012 kl. 07:47

Vores nye CTP-anlæg er nu installeret, og vi er stolte over at have markedets 
grønneste produkti on af trykplader. Den nye teknologi muliggør fremkal-
delse uden brug af kemi (fremkaldervæsker) – se www.lasertryk.dk/miljo.

     Grati s fi ltjek - 3. jan. 2012 kl. 11:11

Er du i tvivl, om din fi l kan bruges ti l trykning? Hvorfor ikke spørge vores 
grafi kere, der har gennemgået tusindvis af trykfi ler? Det er grati s og helt 
uforpligtende – se www.lasertryk.dk/fi ltjek.

   Tryksager, miljø og myter - 5. dec. 2011 kl. 09:11

En avis belaster klimaet med ca. 80 g. CO2. Læser du nyheder på nett et 30 
min. om dagen, belaster du med ca. 100 g. CO2. Alt vi foretager os, belaster 
miljøet, men de færreste ved hvor meget – se www.lasertryk.dk/miljo.

      Hurti g produkti on uden for puljetryk - 15. dec. 2011 kl. 12:12

Flere og fl ere kunder eft erspørger tryksager uden for vores populære ”pulje-
tryk-koncept”. Vi har ti lpasset os og ti lbyder fremover dag ti l dag-produkti on af 
”andet off set”, typisk hæft er. Gebyret er 1.000 kr.

     LaserTryk.dk rykker mod golfb anen - 20. dec. 2011 kl. 16:11

Mollerup Golfb ane får ny nabo, eft er at LaserTryk.dk har købt en 3.200 m2-
bygning lige ud ti l hul 9. LaserTryk.dk råder nu over tre bygninger på P. O. 
Pedersens Vej i Aarhus Nord med et samlet areal 7.900 m2. 

Køb af ny 
bygning!

     En mio. grati s fl yers - 13. jan. 2012 kl. 09:16

Med Projekt GiveBack udlodder vi mere end en mio. grati s fl yers og plakater 
ti l velgørende organisati oner. Samti dig hjælper vi via Facebook-siden med at 
skabe opmærksomhed om projekterne. Se www.lasertryk.dk/giveback

1. mio fl yers
til velgørenhed

     Spar penge på fragt - 11. juni 2012 kl. 07:10

Vi har ændret beregningen af fragt, så du fremover kun betaler 
1 x fragt, når du besti ller fl ere produkter samlet, men hvor vi 
afsender på forskellige ti dspunkter. Se mere på www.lasertryk.dk/levering.
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Prisen på fragt
    nedsættes

     Vores nye camper - 3. juli 2012 kl. 16:09

Så har vi endelig fået leveret vores nye LaserTryk.dk-promo-camper, der er fl ot 
pakket ind af IdéSkilte i Horsens. Det vækker en del opsigt, når ”det blå lyn” 
kommer susende. Folk peger og vinker :-)  

TJEK vores 
      Camper

     Vi høvler en dag af produkti onsti den - 8. juni 2012 kl. 11:22

Vi nedsætt er nu produkti onsti den på alt vores puljetryk fra
fi re dage ti l tre dage. Priserne er uændret. Vi kan forsat, mod 
gebyr, levere helt ned ti l dag-ti l-dag. Se mere på www.lasertryk.dk/ekspres.

..og en dag høvles af 
produktionstiden

     Nyt produkt: Flaskevand - 05. nov. 2012 kl. 15:13

Hvorfor ikke kombinere branding og sunde signaler? Vores nye produkt, 
fl askevand, er ikke alene billigt og fragtf rit leveret. Det er også 
af højeste kvalitet, direkte fra jyske kilder. Læs mere.

Nyt produkt : 
FLASKEVAND

     Nyhed: puljetrykte salgsmapper - 10. juni 2012 kl. 10:08

Salgsmapper har aldrig været billigere. Med introdukti onen af puljetrykte 
salgsmapper, sænkes prisen med op ti l 25 %. Herti l kommer, at vi inkluderer 
hurti g produkti on og fuldt farvetryk. Se mere på www.lasertryk.dk.

Nyt produkt : 
SALGSMAPPER

     Nyt produkt: Plasti k - 14. april 2012 kl. 10:56

Vi kan nu trykke på plasti k. Det betyder, at du fremover kan besti lle fx. drinks- 
kort og kuff ertmærker, der tåler aft ørring. Et glimrende alternati v ti l lamine-
ring. Se mere på www.lasertryk.dk/plasti k

Nyt produkt : 
PLASTIK

     Billige kuverter uden tryk - 4. okt. 2012 kl. 13:30

Vi trykker fl ere end 2,5 mio. kuverter om året og kan derfor købe kuverter 
ind billigere end du kan. Fakti sk så billigt, at vi nu også ti lbyder kuverter 
UDEN tryk i det mest populære størrelser. Se mere her. 

Nyt produkt : 
KUVERTER U. TRYK

     Nyt produkt: Ringbind - 27. marts 2012 kl. 07:31

Personlige ringbind er genial branding. Fra 10 ti l 1.000 stk. Vælg mellem ring-
bind ti l ca. 100 A4-ark eller 200 A4-ark med to eller fi re ringe. Ringbindene er 
robuste og tåler aft ørring med klud. Se mere på www.lasertryk.dk/ringbind

Nyt produkt : 
RINGBIND

     Overtagelse af trykkeri - 2. sept. 2012 kl. 14:59

Det 35 år gamle trykkeri, Trykkestedet, er blevet opkøbt af Chronografi sk A/S
og vil fremover være en del af LaserTryk.dk-koncernen. Vi kan snart ti lbyde 
endnu fl ere løsninger inden for skilteprodukti on. Mere info. følger.

Vi køber et
trykkeri

     Overtagelse af trykkeri - 12. nov. 2012 kl. 10:50

LaserTryk.dk har overtaget alle akti erne i Digitaltrykkeriet A/S. For DT-kunder 
vil alt fortsætt e uforandret og LT-kunder vil opleve mere eksperti se inden for 
digitaltrykte specialløsninger som fx. variable data. Mere info. følger.

Vi køber endnu
et trykkeri

     Her kan du læse det nye katalog - 26. august 2012 kl. 14:22

Vores nye katalog, der er udsendt i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og 
England, er nu klar i en ”bladre-version” - 
se her htt p://www.onlinepdf.dk/Books/Default.aspx?onlinepdf=38370

Nyt katalog 
på gaden

     Vores el kommer nu fra vindenergi - 19. april 2012 kl. 09:19

I 2011 svarede vores elforbrug ti l 300 husstandes forbrug (ca. 1 mio. kW/t). 
Vores elselskab har nu garanteret os, at vores el stammer fra vindmøller, MEN 
fl ere skal med, før det rykker. Se mere på www.lasertryk.dk/miljo

Skift til 
VINDENERGI

     Vi sælger nu fotobøger! - 13. nov. 2012 kl. 07:11

Landets billigste trykkeri, ti lbyder nu landets billigste fotobøger. Besti lling og 
betaling foresgår online. Og prisen: 149 kr, A4-hardcover, uanset antal sider. 
Markedspris 499 - 899 kr. Så bliver det vist ikke billigere - læs mere.

Nyt produkt : 
FOTOBØGER!

     LaserTryk.dk runder 100 mand (m/k) -16. nov. 2012 kl. 07:43

Så rundede vi det skarpe hjørne! Skønt med nye kollegaer. Se hvordan vi 
fyldere mere og mere på vores julefrokost-fotos fra 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 og 2011. Eller tjek vores illustrerede ti dslinje (pdf).

100 mand!

     Store prisforskelle på fotobøger - 11. dec. 2011 kl. 08:02

Ugeavisen Ringkøbing bragte 2. nov. en arti kel med prissammenligning på foto-
bøger. Vi er stolte af, at www.fotosjov.dk, vores website med fotoprodukter, 
kom ind på en fl ot førsteplads, 700 kr. billigere end dyreste deltager.

#1 i pristest

     1.121.800 kataloger. Bum! - 22. august 2012 kl. 15:53

I dag lyder startskuddet på vores største kampagne nogensinde! 
I de kommende to uger udsender vi fl ere end 1 mio. kataloger i fem lande.  
Vi krydser fi ngre for stor respons. Læs hele nyheden.

Vores største kampagne

     Nummer 1 på trustpilot  – 20. marts 2012 kl. 08:10

TrustPilot kalder os ”perfekt” og har givet os en karakter på  9.6  af 10. 
Dermed indtager vi førstepladsen i b2b-kategorien på tværs af alle brancher. 
Kig ind på TrustPilot og se hvad kunderne har at sige om os. 

  #1 på TrustPilot

Med venlig hilsen
Mett e, Esben og Anders

     Tryksager ti l CSR Event - 21. nov. 2012 kl. 15:44

Pga. vores miljøprofi l, var vi valgt som trykleverandør ti l den store CSR-event, 
der netop er afh oldt i Sønderborg med bl.a. Bill Clinton som hovedtaler. 
Læs begrundelsen for hvorfor LaserTryk.dk blev valgt.

     Genbesti lling via QR kode - 27. nov. 2012 kl. 09:01

En frisk fyr fra it-teamet har kodet, at vi fremover indsætt er en QR-kode inde i 
visitkort-æskerne, så der nemt kan genbesti lles via smartphone, når kortene er 
ved at være brugt. Snedigt.

     Har du styr på julekortene - 1. dec. 2012 kl. 12:20

Du kan stadig nå at besti lle fl ott e julekort hos LaserTryk.dk. 
Og som noget nyt kan du designe dine julekort online med vores 
12 fl ott e juleskabeloner. Læs mere her.

julekort.indd   1 07/12/10   15.29

Århus, dec. 2012Kære kunde,                                

Endnu et år går på hæld, og det er blevet ti d ti l årets julehilsen.

Der er sket så meget spændende her i 2012, at vi i år har beslutt et at sende dig “hele 
smøren”. Så værsgo, her er årets længste julekort med store som små nyheder fra 
vores lille trykkeri, der fakti sk ikke er så lille længere, da vi netop har budt velkom-
men ti l medarbejder nummer 100.

Generelt er 2012 forløbet eft er planen – og det kan vi jo sagtens sige, for vi lægger ikke 
store strategiplaner. Tværti mod. Vores mindset er, at nyt som udgangspunkt er spæn-
dende, og vi plejer ikke at bekymre os om hvorvidt vi gør som resten af branchen. 

Vores tryksagseventyr i England kunne godt have kastet mere af sig. Omvendt skal 
vi vist ikke klage over væksten i Danmark (22 %), Tyskland (29 %), Norge (219 %) og 
Sverige (118 %).

Vores “afsendt-ti l-ti den-score” nåede i år op på 99,13 %. Det betyder, at en kunde, 
der besti ller en tryksag hos os hver anden måned, vil opleve forsinkelser hvert 19. år. 

Vi ved, at en af de vigti gste årsager ti l kunder vælger os er at “det er nemt”. Så vores 
it-team har året igennem lanceret en lang række nye ti ltag og systemforbedringer.  
Skriv gerne, hvis du selv har ønsker eller forslag. 

2012 var også året, hvor vi hele to gange prøvede kræft er med opkøb af andre trykkeri-
er, ligesom vi endelig fi k købt vores egen autocamper. Den er  fl ot. Og meget blå.

Du og din  familie ønskes en 
glædelig jul og et lykkebringende 

nytår.

Julefrokost 2012

Julefrokost 2004

Med venlig hilsen
Mett e, Esben og Anders

Du og din  familie ønskes en 
glædelig jul og et lykkebringende 

Du og din  familie ønskes en 
glædelig jul og et lykkebringende 

Du og din  familie ønskes en 

nytår.
glædelig jul og et lykkebringende 

nytår.
glædelig jul og et lykkebringende 

Julefrokost 2004

Med venlig hilsen
Mett e, Esben og Anders

     Vi går aldrig hjem - 11. dec. 2012 kl. 12:01

Vi har normale produkti ons- og åbningsti der mellem jul 
og nytår. Dog er der forlænget produkti onsti d på 
enkelte produkter. 

P. O. Pedersens Vej 7-9 • 8200 Århus N
Tlf. (+45) 87 303 303 • info@lasertryk.dk

Nyt produkt : 
KRUS

     Nyt produkt: Kruser - 10. dec. 2012 kl. 13:14

Så er vi klar med farvetrykte krus ti l landets billigte priser. Krus er geniale som, 
julegaver eller fi rmabranding året igennem. Besti lling er super nemt. Du skal 
bare lave en PDF på 20 x 9,6 cm. så klarer vi resten – læs mere.

Århus, dec. 2012Kære kunde,                                Kære kunde,                                Kære kunde
Endnu et år går på hæld, og det er blevet ti d ti l årets julehilsen.

Der er sket så meget spændende her i 2012, at vi i år har beslutt et at sende dig “hele 
smøren”. Så værsgo, her er årets længste julekort med store som små nyheder fra 
vores lille trykkeri, der fakti sk ikke er så lille længere, da vi netop har budt velkom-

Årets  længste  julehilsen (100 cm)


