BEMÆRK:
Der har været prisændringer siden denne folder
blev produceret - se priser på www.lasertryk.dk

Udnyt, at Post Danmark
tillader op til 50g. i kuverterne:

Vedlæg en reklame når der udsendes firmabreve

3 ud af 4 læser den information, der er vedlagt i kuverten*

Kender

du

fidusen?
Læs om:
Hvordan bruges kuvertfyld // Hvor bruges kuvertfyld,
Danmarks
laveste trykpriser // Andre trykprodukter fra LaserTryk.dk
* Ifølge Telnor undersøgelse - se næste side.

* Ifølge Telnor undersøgelse - se næste side.

Hvorfor er kuvertfyld en god idé?

Når der udsendes fakturaer, kontoudtog eller andre breve, er det oplagt at udnytte, at
Post Danmark tillader, at der lægges op til 50g. i kuverterne.
Læg ekstra budskaber i kuverten (kuvertfyld) og få en nem og effektiv markedsføringskanal
overfor kunderne som tilmed er ganske gratis.
Hele tre ud af fire læser den information, der er vedlagt i en fakturaudsendelse ifølge en
undersøgelse foretaget af telefonselskabet Telnor i februar 2007.

Eksempler på kuvertfyld:

- månedens tilbud
- information om nye produkter
- profilering af virksomheden
- reklame for virksomhedens hjemmeside / email-service

Tre ud af fire læser

Hvor bruges kuvertfyld?

dit budskab

Kun fantasien sætter grænser for hvor "kuvertfyld" kan bruges.
Brug kuvertfyld i

pakker

Brug kuvertfyld i

breve

Brug kuvertfyld i

Brug kuvertfyld i

plastikposer receptionen

Hvor meget vejer kuvertfyld?

Nedenfor fremgår hvad kuverten vejer med kuvertfyld
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90g.

+
+

5,6g.

A4-ark
90g.

5,6 g.

+

10,6g.
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A4-ark
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M65
3-fløjet

C5-kuvert

= 23,8g.

7,6g.

+

C5-kuvert

10,6g.
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4-sidet
A4folder
170g.

C4-kuvert

+

21,2 g.

Bestilling og info

= 23,8g.
= 43,2g.

M65
3-fløjet

3-fløjet M65 = A4-ark foldet tre gange.

16,4g.

Skriv til kuvertfyld@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 403

4-sidet
folder

4-sidet A5 = A4-ark foldet på midten
4-sidet A4 = A3-ark foldet på midten

Hvad koster trykningen?

Nedenfor finder du landets laveste priser på trykning af kuvertfyld!
Bemærk, at der er farvetryk på begge sider af tryksagen.

Løsblade / flyers - Farvetryk på begge sider (4+4)
A6 105 x 148 mm.
M65 99 x 21 mm.
A5 148 x 210 mm.
A4 210 x 297 mm.

1.000 stk.
645,895,895,1.495,-

2.000 stk.
695,945,945,1.695,-

4.000 stk.
945,1.695,1.695,2.395,-

8.000 stk.
1.645,2.395,2.395,3.795,-

2.000 stk.
2.095,2.095,2.795,-

4.000 stk.
2.795,2.795,4.245,-

8.000 stk.
4.195,4.195,5.695,-

Foldere - Farvetryk på begge sider (4+4)
4-sidet A5
3-fløjet M65
4-sidet A4

1.000 stk.
1.695,1.695,2.395,-

Mindre oplag

Vi tilbyder også mindre oplag i digitaltryk. Indhent tilbud på info@lasertryk.dk.

Kvaliteten

Ovenstående trykkes på kraftigt 170g. Silk-papir med vandlak på forsiden (ligesom denne folder).

Alt er muligt!

Ovenstående er blot eksempler - vi trykker i alle oplag og papir-typer. Skriv til kuvertfyld@lasertryk.dk.

Layout

Vi hjælper gerne med layout af tryksagen - skriv til layout@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 403.

Bestilling og info

Skriv til kuvertfyld@lasertryk.dk eller tlf. 87 303 403.

Pris pr. reklame
fra 16 øre

Om LaserTryk.dk

Hos LaserTryk.dk finder du Skandinaviens største digitaltrykkeri, offset- og storformatafdeling. Alt samlet under ét tag.
Vi producerer tryksager efter mottoet:

Hurtig levering af kvalitetstryksager
til markedets laveste priser
Visitkort
kun

175,-

250 stk på kraftigt papir med farvetryk (4+0)

Brevpapir
kun

895,-

2.000 stk. med fuldt farvetryk (4+0).

Plakater
kun

1.995,-

500 stk. med farvetryk (4+0).

Stofbanner
kun

830,-

Solvent farvetryk. 3 x 1 m. på 240g. stof

Haster det?

Med vores eksprestryk-koncept, garanterer vi, at din tryksag afsendes samme dag. Ellers er den gratis! Se www.lasertryk.dk/ekspres.

Eget kundecenter

I dit kundecenter kan du følge din ordre online, lige fra du afgiver bestilling, til du står med pakken i hånden.
Og du kan se tidligere ordrer, downloade fakturaer mv.

Indhent tilbud

Uanset om du ønsker info om "kuvertfyld" eller et godt tryksagstilbud, sidder vi klar på tlf. 87 303 403 eller kuvertfyld@lasertryk.dk.
På www.lasertryk.dk kan du se komplet prisliste, ligesom du kan bestille vores brochure indeholdende trykprøver.

LaserTryk.dk A/S • P. O. Pedersens Vej 9 • DK-8200 Århus N
Tlf. 87 303 403 • Fax 87 303 103 • info@lasertryk.dk • www.lasertryk.dk

Gazelle 2004

Gazelle 2005

Gazelle 2006

Gazelle 2007

Alle priser er excl. moms og fragt (Post Danmark takst) samt et administrationsgebyr på kr. 50,-. Vi tager forbehold for trykfejl. Fotos fra www.post.dk.

Vi kan fremstille alle typer tryksager, lige fra 250 stk. visitkort til 50.000 stk. kataloger, fx.

