Med de
framgångsrika
anteckningsböckerna från
BRUNNEN

Kalendrar och anteckningsböcker
Reklamartiklar från experten

www.almanacksforlaget.se

Varför

SERVICE

„ALLT FRÅN EN HAND“
ALMANACKSFÖRLAGET
erbjuder dig ett välsammansatt servicepaket med hjälp från början till slut. Det innehåller alla steg från planering,
tryck, förpackning till frakt av reklammaterialet. Detta förenklar och sparar tid för dig som kund genom alla steg.

RÅDGIVNING

UTVECKLING

Ingen känner din målgrupp och deras behov
bättre än du. Vid en personlig kontakt kan vi
bedöma hur vi på bästa sätt kan kombinera
vårt kunnande med dina önskemål om
utformningen av reklammaterialet.

Baserat på vad vi har kommit överens om,
tar vi fram ett skräddarsytt erbjudande
åt dig. Vill du ha provexemplar innan du
beställning, så går det att ordna från vårt
bokbinderi.

RAPPORTERING

ORDERHANTERING

För oss tar inte uppdraget slut i och med
leverans och fakturering. Vid önskemål
kan en detaljerad leveransrapport tas
fram, för att att dra slutsatser som kan
vara värdefulla inför din nästa kampanj.

LEVERANS OCH LOGISTIK
Vi packar - också i individuellt presentpapper om så önskas - och skickar
kalendrarna. För leverans till en central
adress, eller flera adresser över hela
världen. Allt enligt önskemål.
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Vi hanterar beställningen på bästa sätt,
och du kan lita på att vi levererar i tid.
Oavsett om man har komplexa företagsorganisationer eller arbetar geografisk på
olika arbetsställen. Vi tar hand om det med
hjälp av en innovativ webshopslösning.

TILLVERKNING OCH KVALITET
PRODUCERAT I TYSKLAND
För oss är „Made in Germany“ både ett
löfte samtidigt som en skyldighet. Vi tillverkar nästan uteslutande alla produkter
i våra egna anläggningar. Man kan tryggt
lita på det håller en hög kvalitetet, då det
är „Made in Germany“.

Varför göra reklam med kalendrar?
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Varför

ANNONSERA FRAMG
RIKT 365 DAGAR OM

- MED KALENDRAR OCH ANTEC

Reklam man kommer ihåg
Personlig kontakt med anställda eller kunder är viktiga delar
i framgångsrika affärsrelationer. Vad kan vara mer effektivt
än att tilltala alla sinnen med reklamprodukter som man
dessutom kan använda i sin vardag. Det finns många sätt att
lämna ett bestående intryck, med en elegant prägling eller
ett unikt tryck.
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1

UNIK DESIGN
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ANVÄNDBAR TILL VARDAGS

Förutom de kreativa möjligheterna som kan göras med
utformningen av omslaget, finns det många alternativ för
hur reklamen även kan synas inuti. Vi ger tips om hur ni
kan synliggöras även på innehållet, allt enligt önskemål.
Förvandla ett praktiskt planeringsverktyg till en unik
ambassadör för företaget.

Kalendrar och anteckningsböcker används varje dag. En
fördel är att din reklam syns dag efter dag - hela året finns
den på bästa och främsta platsen.

GUTE GRÜNDE

GÅNGSM ÅRET

CKNINGSBÖCKER

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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PRISVÄRT

4

MÅNGSIDIGA
VARIANTER

5

MADE IN GERMANY

6

HÅLLBARHET

5

KALENDRAR

6

R
365
DAGAR OM ÅRET
Att hela tiden finnas
kvar som ett gott
minne - under hela året
kommuniceras företagets
namn genom reklamen

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Triotriss bord

Arbetsplatsen är fullbelamrad, skrivbordsunderlägget fyllt med anteckningar och papperslappar.
Bordskalendern har dock sin fasta plats, för att skapa
lugn och ordning. Med sin ganska anonyma uppsyn,
används den om och om igen som en pålitlig partner.
En utmärkt plats för reklam.
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TRIOTRISS BORD
9,7 x 18,7 cm
1 blad = 3 månader
D / GB / F / E
12 månadsblad,
med röd indikator för aktuell dag

SPARA PLATS OCH SKAPA ÖVERBLICK IDEALISK FÖR ALLA SKRIVBORD

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Fickkalendrar
format

8,2 x 12,8 cm

binding

inbunden
wire-o

pärmar

plast
konstskinn
skinn
grafiskt omslag

Modell Agenda

2022

blå, konstläder, inbunden
röd, konstläder, inbunden
svart, konstläder, inbunden
2022

Modell Classico

svart, plast, inbunden
röd, konstläder, inbunden
svart,konstläder, inbunden
svart, skinn, inbunden

2022

Modell Executive
svart, konstskinn, wire-o
röd, plast, wire-o
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format

8,7 x 15,3 cm

2022

binding	wire-o
pärmar

plast
konstskinn
skinn
grafiskt omslag

svart, plast, wire-o

2022

Modell Classic

Januari 2022
MÅNDAG
Svea

2

2022

TISDAG
Alfred
Alfrida

8

8

svart, konstskinn, wire-o
röd, plast, wire-o

2

3

ONSDAG
Rut

3

4
4

8

TORSDAG
Hanna
Hannele

8

5

FREDAG
Kasper
Melker
5 Baltsar

6
6

Vecka 1
LÖRDAG
August
Augusta

7

SÖNDAG
Erland

8

7

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18
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Trettondedagsafton

5

TORS

RU SE*

2

Trettondedag jul

MÅN

3

FRE

AU CA* CH* CN* GB JP RO RU SI

AT CH* CY DE* ES FI GR HR IT RU SE SK

TIS

4

6
7

LÖR

CA* GB* JP* RU

RU

1 e. trett.d.

8

SÖN

ONS

RU

Modell Manager

svart, plast, wire-o
röd, plast, wire-o
svart,konstskinn, wire-o
svart, skinn, wire-o

Modell President
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Bordskalendrar

Lilla Plan
format

14,8 x 9 cm

binding	inbunden
wire-o
pärmar	plast
konstskinn
skinn
grafiskt omslag

svart, skinn, wire-o

Januari 2022

2

MÅNDAG
Svea

Vecka 1
2

3

TISDAG
Alfred Alfrida

3

4

ONSDAG
Rut

5

4

TORSDAG
Hanna Hannele

6

5

FREDAG
Kasper Melker Baltsar

Trettondedagsafton

Trettondedag jul

6

7

LÖRDAG
August Augusta

SÖNDAG
Erland

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

8

13

13

13

13

13

1 e. trett.d.

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

AU CA* CH* CN* GB JP RO RU SI

CA* GB* JP* RU

RU

mörkblå, skinn, inbunden

RU

8

Januari

17

V
AT CH* CY DE* ES FI GR HR IT RU SE SK 52
1
2
3
4
5

18

RU SE*

Februari

M T O T
2
9
16
23
30

7

F L S
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

V
5
6
7
8
9

M T O
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2

12

L
4
11
18
25

S
5
12
19
26

Vecka 1
2

3

TISDAG
Alfred Alfrida

3

4

ONSDAG
Rut

4

5

TORSDAG
Hanna Hannele

5

6

FREDAG
Kasper Melker Baltsar

Trettondedagsafton

Trettondedag jul

6

7

LÖRDAG
August Augusta

SÖNDAG
Erland

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

8

13

13

13

13

13

1 e. trett.d.

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

F
3
10
17
24

svart, plast, inbunden

Januari 2022
MÅNDAG
Svea

T
2
9
16
23

AU CA* CH* CN* GB JP RO RU SI

18

CA* GB* JP* RU

18

RU

18

7

RU

8

16
17
RU SE*

18

Januari
V
AT CH* CY DE* ES FI GR HR IT RU SE SK 52
1
2
3
4
5

Februari

M T O T

F

L

2
9
16
23
30

6
13
20
27

7
14
21
28

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S
1
8
15
22
29

V
5
6
7
8
9

M T O
1
7 8
14 15
21 22
28 29

6
13
20
27

T
2
9
16
23

F
3
10
17
24

L
4
11
18
25

S
5
12
19
26

Timdagbok

2022

format

12,8 x 20 cm

binding

inbunden
wire-o

pärmar

plast
konstskinn
skinn
grafiskt omslag

2022

svart/röd, konstskinn, inbunden

svart/blå, konstskinn, inbunden

bordeaux, plast, wire-o

svart, plast, wire-o
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Bordskalendrar

Wega

2022

format

14,8 x 21 cm

binding

wire-o

pärmar

plast
konstskinn

mörkblå, konstskinn, wire-o

brun/mocca, konstskinn, wire-o

brun/creme, konstskinn, wire-o

svart, konstskinn, wire-o

14

svart/röd, konstskinn, wire-o

Journal
format

18 x 24 cm

binding
pärmar

inbunden
plast
konstskinn
skinn
grafiskt omslag

2022

vit, konstläder, inbunden

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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ANTECKNING
BÖCKER
Nya idéer

16

GS
SPARA DINA

IDÉER
I BÄSTA FORMAT
Spara mötesanteckningar,
skriv ner idéer, utveckla
koncept, skissa exklusivt och individuellt.
Representativa och välkända
anteckningsböcker från
experterna - sedan 1877.

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Kompagnon

KOMPAGNON CLASSIC
EN TIDLÖS KOMPANJON
Anteckningsboken Kompagnon är
en pålitlig följeslagare som behåller,
förutom de små hemligheterna, även
notiser och viktiga poster sig själv.
I de bevisat användbara formaten
A4, A5 eller A6 och med olika linjaturer.
Klassikern som imponerar med sitt
enkla utseende, sin utformning och
ypperliga användbarhet.

format	
2 1 x 29,7 cm (A4)
12 x 19,3 cm (ca. A5)
9 x 12,6 cm (ca. A6)
innehåll	96 cremefärgade blad av hög kvalitet
skrivpapper 80 g/m² - bläckbeständigt,
linjerat, rutat eller olinjerat
utrustad

med märkband, gummiband och pennhållare
i svart, ficka

pärm

Baladek Casina, svart
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MED PENNHÅLLARE,
GUMMIBAND, FICKA OCH
BLÄCKBESTÄNDIGT PAPPER

KOMPAGNON WHITE
I TRENDIG SVART/VIT LOOK
Elegant, enkelt, modernt - vitt är trendigt.
Baserad på ”Classic” imponerar även
den här versionen med det eleganta
vita omslaget, samt matchande märkband och pennhållare.
Dessutom har dessa anteckningsböcker ett högkvalitativt och ovanligt
färgsnitt i svart. Det ger anteckningsboken dess diskreta elegans.

MED IÖGONFALLANDE
SVART FÄRGSNITT

format	12 x 19,3 cm (ca. A5)
innehåll	96 cremefärgade blad av hög kvalitet
skrivpapper 80 g/m² - bläckbeständigt,
olinjerat eller rutig med sidnummer,
4 sidor innehållsförteckning
utrustad	med märkband, gummiband, pennhållare
och färgsnitt i svart, ficka med fack för
visitkort samt etiketter
pärm	Baladek Casina, vit

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Kompagnon

KOMPAGNON DOTS
ALTERNATIVET MED
PUNKTADE LINJER
Vid sidan om rutat, linjerat och olinjerat
har nu punktade linjer blivit en av de
mest populära linjaturerna.
Det är praktisk, skapar struktur men
erbjuder ändå mycket utrymme för dina
egna tankar och idéer.
Finns i storlekarna A4, A5 och A6
och utrustad med flertalet praktiska
tillbehör.

format	21 x 29,7 cm (A4)
12 x 19,3 cm (ca. A5)
9 x 12,6 cm (ca. A6)
innehåll

96 cremefärgade blad av hög kvalitet
skrivpapper 80 g/m² - bläckbeständigt,
prickad linjatur med sidnummer,
4 sidor innehållsförteckning

utrustad	med 2 märkband, gummiband, pennhållare,
ficka med fack för visitkort och etiketter
pärm

20

Baladek Casina, svart

FICKA MED FACK FÖR
VISITKORT

KOMPAGNON NATURE
PAPPER INSPIRERAT AV
NATUREN
I många fall är naturen en imponerande
och färgsprakande förebild för oss
människor.
När det gäller anteckningsböckerna
”Nature” står framför allt de trendiga
färgerna och de enkla och rena ytor i
fokus för iakttagaren. När du håller en
bok med omslagsmaterialet ”Nature”
i handen, verkar färgernas klarhet
överföras till innehavaren. Pappret på

omslaget är FSC®-certifierat och därför
klassat som hållbart.
Med en uttrycksfull prägling kan
reklamen visas på bästa möjliga sätt.

PÄRM MED FIN STRUKTUR
I TRENDIGA FÄRGER

format	12,2 x 19,3 cm (ca. A5)
innehåll	96 blad högkvalitativt skrivpapper 90 g/m² bläckbeständigt, prickad linjatur
utrustad	med märkband, gummiband och pennhållare
kan färgkombineras med färg på pärm, ficka
pärm

av genomfärgat papper i sex färger
(havanna, gulgrön, kalkgrå, grafit, kaminröd, mörkblå)

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Kompagnon

KOMPAGNON TREND
DEN IÖGONFALLANDE
FÖLJESLAGAREN
Kompagnon-linjen ”Trend” i moderna
färger. Det gör anteckningsböckerna
från denna kollektion till trendiga följeslagare samt diskreta ambassadörer
för ditt reklambudskap.
En riktig
eyecatcher
med trendigt
färgsnitt

format	12 x 19,3 cm (ca. A5)
innehåll

96 cremefärgade blad, skrivpapper
av hög kvalitet 80 g/m² - bläckbeständigt,
rutad med sidnummer, 4 sidor innehållsförteckning

utrustad

med 2 märkband, gummiband, pennhållare
och färgsnitt i tre färger (blå, orange, grön),
ficka med fack för visitkort och etiketter

pärm

Baladek Casina, svart
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MED FACK FÖR VISITKORT

KOMPAGNON LASER COLOR
FLEXIBILITET EN KLAR FÖRDEL
Den populära retroklassikern finns också
i en modern, flexibel version med färgade
pärmkanter.
För detta ändamål blir anteckningsboken
bunden med ett mjukt, svart konstläder
med svag ådring.
Höjdpunkten är emellertid förfiningen
av reklamen: Om logotyp eller text är
graverade med en laser kommer de att
träda fram i färg. Detta skapar tillsammans
med de färgade pärmkanterna en
harmonisk effekt.

flexibel och
med en trevlig
känsla

format

11,8 x 19,2 cm (ca. A5)

innehåll	96 blad högkvalitativt skrivpapper 90 g/m² bläckbeständig, prickad linjatur
utrustad	trådhäftad, runda hörn, innehåll och pärm inbudna
pärm	av svart konstläder kantfärgning i fyra färger
(grön, blå, orange, röd)

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Kompagnon / Office

KOMPAGNON ALU
KOMPAGNON MED
INNOVATIV ALUMINIUMPÄRM
Aluminium är lätt, robust och mångsidigt - alla egenskaper som också
kännetecknar en bra anteckningsbok.

Reklam med
lasergravering
eller
screentryck

Vi har förädlat bokbindningen så
pass att vi med Kompagnon Alu kan
kombinera har ett modernt pärmmaterial med ett traditionellt
innehåll - även med Kompagnons
ficka längst bak.

format	12,9 x 20,5 cm (ca. A5)
innehåll

96 cremefärgade blad av hög kvalitet
skrivpapper 80 g/m² - bläckbeständigt,
olinjerat

utrustad	med märkband och gummiband
i silvergrått, ficka
pärm
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i matt borstad aluminium

MED SILVERFÄRGAD RYGG;
BORSTAD ALUMINIUM

ANTECKNINGSBOK
OFFICE SILVER
ALLTID RÄTT VAL
Dessa anteckningsböcker är förstklassigt förädlade. De övertygar genom
sitt värde, både inuti och utanpå. Med
ett brett utbud av utrustningsalternativ
är Office Silver ett förstahandsval av
anteckningsbok för många reklamkunder och målgrupper.

Made in
Germany – bästa
kvaliteten för era
kunder!

format

21 x 29,7 cm (A4)
14,8 x 21 cm (A5)

innehåll

192 sidor, högkvalitativt vitt papper 80 g/m²,
rutig linjatur med ram och sidhuvud eller linjerade

utrustad	med två märkband i grått och svart
pärm

bokomslag, silver

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Office

ANTECKNINGSBOK
OFFICE BLACK
MED ETT KLASSISKT
UTSEENDE
Reklamen syns tydligt, men är trots
allt diskret. I kombination med
passande linjatur resulterar det i ett
attraktivt och praktiskt hjälpmedel.

format

21 x 29,7 cm (A4)
14,8 x 21 cm (A5)

innehåll

192 sidor, högkvalitativt vitt papper 80 g/m²,
rutig linjatur med ram och sidhuvud eller linjerade

utrustad	med två märkband i grått och svart
pärm

26

Baladek Casina, svart

ANTECKNINGSBOK
OFFICE WHITE
TREND FÄRG VIT
Det vita bokomslaget i kombination
med en prägling eller ett flerfärgat
digitaltryck garanterar en modern
annonsering. Kompletterat inuti med
rutiga linjer, samt kant och sidhuvud.

Made in
Germany – bästa
kvaliteten för era
kunder!

ANTECKNINGSBÖCKERNA
OFFICE FINNS FÖR SPECIALBESTÄLLNING OCKSÅ I RUTADE,
LINJERADE, PUNKTADE OCH
OLINJERADE. FINNS ÄVEN ATT
TILLGÅ I A6-FORMAT.

format

21 x 29,7 cm (A4)
14,8 x 21 cm (A5)

innehåll

192 sidor, högkvalitativt vitt papper 80 g/m²,
rutig linjatur med ram och sidhuvud eller linjerade

utrustad	med två märkband i grått och svart
pärm

bokomslag, vit

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten

27

Office

ANTECKNINGSBOK
OFFICE FLEXI
DEN ELASTISKA VARIANTEN
Det finns en tydlig trend nu med flexibla
anteckningsböcker.
Det är anledningen till att den välkända
klassiska anteckningsboken nu också
finns med ett elastiskt pärm i silver i
storlekarna A4 och A5.
Pärmens hörn är passande rundade.

EN PRÄGLING AV LOGON I
MATT SILVER GER EN ELEGANT
EFFEKT PÅ PÄRMEN

format

21 x 29,7 cm (A4)
14,8 x 21 cm (A5)

innehåll	192 sidor, högkvalitativt vitt papper 80 g/m²,
rutig linjatur med ram och sidhuvud eller linjerade,
runda hörn
utrustad	med två märkband i grått och svart
pärm	flexibelt bokomslag utan inlaga, silver, runda hörn
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ANTECKNINGSBOK
OFFICE COLOR
ATTRAKTIVITET I SEX FÄRGER
Den standardiserade anteckningboken
finns i sex färger, från klassisk till modern.
Funktionaliteten med rutig linjatur, sidhuvud
samt två märkband är universell.
Pärmen med dess rundade hörn tillsammans
med innehållet bildar ett harmoniskt utseende.

VID ANVÄNDNING I REKLAMSYFTE REKOMMENDERAS EN
PRÄGLING, ANTINGEN BLIND
ELLER MED FÄRGFOLIE

format

14,8 x 21 cm (A5)

innehåll	192 sidor, högkvalitativt vitt papper 80 g/m²,
rutig linjatur med ram och sidhuvud eller linjerade,
runda hörn
utrustad	med två märkband i grått och svart
pärm	Baladek Reflections i sex färger
(mörkgrå, mörkblå, ljusblå, röd,
orange, ljusgrön), runda hörn

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Office Individuell

MÖJLIGHETER TILL UTFORMNING
Anteckningsbok Office Individuell
Älskar du det extraordinära och att det kan gärna vara lite extra av allt?
Skapa den unika anteckningsbok enligt dina önskemål eller företagsdesign.

PÄRMMATERIAL OCH UTFORMNING
Med ett designat grafiskt omslag bestämmer du
anteckningsbokens karaktär - klassiskt nedtonad,
modernt färgstark eller kommunikativ.

Papper för grafiiskt omslag

Pärmmaterial

Tyg

Konstläder

Läder

Prägling av enskilda namn

Blind-/färg-/silver-/guldprägling

Tryck grafiskt omslag

Screentryck

Doming

Stansning av kontur

linjerade

rutade

olinjerade

Ytterligare material vid förfrågan

PÄRMDESIGN OCH FÖRÄDLING
En standardprodukt kan på olika sätt förvandlas till
ett i högsta grad individuellt reklammedium. Så får du
uppmärksamhet och når snabbt igenkänning.

LINJATUR OCH FORMAT
Välj ett passande innehåll - beroende på användarnas
vanor eller vad som ska kommuniceras ut.
I formaten A4, A5, A6 eller speciellt format
på begäran.

punktade
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UTRUSTNINGMÖJLIGHETER
Gummiband

Märkband

Pennhållare

Med ett brett utbud av utrustning ger du nyanserad
färg och aktualitet till ditt reklammaterial. Så gör du
en praktisk följeslagare till ett modernt iögonfallande
tillbehör.
Gummiband (valfri bredd 7 eller 10 mm), pennhållare
och märkband finns i 16 färger.

Färgval

Blyertspenna

Vi hjälper gärna till med råd vid valet bland
de otaliga kombinationsmöjligheterna.

Färg-/Silver-/Guldsnitt

Digitalt färgsnitt

Bläckpenna av metall

Ficka

Hörnficka/Ficka för visitkort

Metallhörn
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Skrivmaterial

KOLLEGIEBLOCK
KOLLEGIEBLOCK – FÖR
KONTOR, HEM OCH SKOLA
Det papperslösa kontoret kommer att
förbli en komplett ouppnåelig vision
ytterligare en tid framöver. Att skriva
anteckningar för hand både i skolan och
på kontoret kan inte förbises. Därför är,
och kommer så förbli, kollegieblocket
ett populärt reklamprodukt som alla
mottagare tycker om att använda. Din
reklam är alltid i goda händer.

Med spiral och
praktisk
avrivningshjälp

format	21,78 x 29,5 cm (avrivet blad A4)
16 x 21 cm (avrivet blad A5)
innehåll

linjerat, rutat eller olinjerat
blocket innehåller 80 blad (160 sidor),
70 g/m² skrivpapper

utrustad	med trådspiral på sidan, mikroperforering,
hålad med 4 hål, praktisk avrivningshjälp
reklam
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på omslag och innehåll kan tryckas på en
eller båda sidor, i en eller flera färger

SKRIVBORDSUNDERLÄGG A 2
SKRIVBORDSUNDERLÄGG
Denna allrounder inom reklam som har
sin självklara plats på alla skrivbord.
Reklam som garanterat syns varje dag
på detta praktiska kontorstillbehör.

LIMMAD I OVANKANTEN FÖR
ATT PÅ BÄSTA SÄTT KUNNA
RIVA AV BLADEN

format	42 x 59,4 cm (A2)
innehåll

50 blad, 80 g/m² offsetpapper

limmad

i ovankant,
kan fås med eller utan plastkant nedan

reklam

kan tryckas i 1-4 färger

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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REKLAMMÖJLIGHETE
Nya idéer

34

ER

Reklamen i

FOKUS
På omslaget, med en
reklamsida, med försats,
förädling av trycket,
individuellt innehåll.
Reklam som sätter företaget
längst fram i rampljuset.
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Reklammöjligheter

REKLAM - TYDLIGT SYNBART
GRAFISKT OMSLAG
Skydd och reklambärare i ett och samma omslag.
Tryckt i en eller flera färger är omslaget den perfekta
reklampelaren. Företagslogotyp, kampanjlogo eller
evenemangsrelaterade reklammeddelanden kan lätt
kommuniceras. Möjligheten till en unik design har
inga gränser.

SCREENTRYCK
Pärmmaterial som konstläder, tyg eller
plast kan på grund av materialets natur
inte användas för offset- eller digitaltryck.
Den finns dock ett tryckförfarande som är
möjligt på dessa material, nämligen
screentryck. För detta används speciella
färger som fäster mycket bra på materialet.
På så sätt kan även slitstarka omslag för
reklamprodukter tillhandahållas.

DIGITALTRYCK
För att snabbt och billigt kunna erbjuda
även små upplagor med reklamavtryck
är digitaltryck en optimal lösning. Pärmar
tillhörande redan befintliga kalendrar eller
anteckningsböcker - helst i en ljus färg - kan
med hjälp av denna teknik tryckas med ett
förstklassigt resultat.
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TRYCK PÅ PVC
PVC är ett välbeprövat material som
erbjuder ypperligt skydd för sitt
innehåll. För att få grafiska motiv att
bli fotorealistiska och väldetaljerade
när de trycks på PVC-folie används
UV-offsettryck. Detta görs med tryckfärger med speciella torkegenskaper.

PRÄGLINGAR
Blindprägling och färgprägling
Prägling i sin verklig mening ger ett
„intryck“. En elegant blindprägling utan
präglingsfolie är lika övertygande som guld-,
silver- eller färgprägling, då den ger en
speciell upplevelse. Såväl visuellt som vid
beröringen.

Prägling med logotyp och enskilda namn
Ge reklammateriaet särskild individualitet med präglade
enskilda namn eller företagslogotyp.

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten
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Reklammöjligheter

FILMLAMINERING
För att kunna förädla papper till ett omslag och göra dem
hållbara lamineras omslagbladen med speciell folie. Förutom
dess skyddande egenskaper erbjuder folien även en visuell
förädling av omslaget. Lamineringsfolier finns i olika strukturer
och haptik.

LACKERING
Lackering förädlar pappersomslaget och ger
ett effektivt synliggörande av reklam.
Enskilda delar av motivet kan lyftas fram och
betonas. Delar eller hela ytor kan lackeras
matt eller blankt, med lack som har specialeffekter som t.ex. glitter, värmebeständig,
självlysande, avskrapningsbar, doft, soft
touch, sandimitation Lackering är oerhört
effektfullt.

FLOCK
En mycket behaglig känsla i handen,
samt ett starkt intryck skapas genom
att på omslaget appliceras miljontals
små fibrer - det så kallade „flocket“. Den
sammetslena ytan ger varje kalender
och anteckningsbok en mycket speciell
haptisk upplevelse vid beröring.
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BANDEROLL
En present förstärks med ett presentband - en värdefull
bok istället med en banderol. Det förmedlar klass och ökar
uppskattningen för kalendern eller anteckningsboken.
Banderolen kan tryckas i en eller flera färger för att på bästa
sätt matcha tillfället för överlämnandet och förses med ett
passande reklammeddelande.

SET INKLUSIVE PENNA
Det perfekta komplementet till en kalender
eller anteckninsgbok är en penna av hög
kvalitet. Tillsammans kan dessa kombineras
och förpackas i en representativ förpackning
passande till tillfället. Vi erbjuder märkespennor
från Pierre Cardin, Faber-Castell, Lamy och
andra tillverkare i flera olika modeller.

Kalendrar och anteckningsböcker · Reklamartiklar från experten

39

Reklammöjligheter

FÄRGSNITT
Bokblocket är den mest känsliga delen av en kalender
eller anteckningsbok. Ofta har bokblocket kvar sin
urspungliga materialfärg vilket du se på dess kanter.
Dock kan alla tre sidorna i bokblocket förses med ett
färgsnitt, som förutom att det funkar som ett skydd
även tillför framför allt en visuell upplevelse. Vanligast
är guld- och silversnitt som förhöjer bokens utseende.
Att använda andra färger kan ge en modern och trendig
karaktär till reklamprodukten.

FÄRGSNITT DIGITALTRYCK
Ovanligt och exklusivt framstår reklamtryck på sidan
av bokklocket i en kalender eller anteckningsbok.
Reklam kan tryckas med hög kvalitet på bokblockets
alla tre sidor. Det spelar ingen roll om det är en logo
eller ett detaljerat fotomotiv. Här blir reklamen garanterat sedd och uppmärksammad.

KAPITALBAND
Kapitalband är ett vävt band limmat på bokryggens båda
längsgående sidor . Det är en tydligt tecken på att boken
håller hög kvalitet, samt erbjuder utsmyckning och skydd
samtidigt. Finns tillgängligt i många olika färgvarianter.
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ACCESSOIRES
GUMMIBAND
Förslutningen av en kalender eller anteckningsbok är
en riktig blickfångare. Gummibandet matchar antingen
omslaget och motivet diskret ton-i-ton, eller funkar
medvetet som en kontrast.
Gummiband finns tillgängligt i två olika bredder, 7 mm och
10 mm i 16 attraktiva färger.

PENNHÅLLARE
Kalendern och anteckningsboken
kompletteras optimalt av en penna och
förvandlar en enstaka reklamartikel till
en komplett skrivset. Den 15 mm breda
integrerade pennhållaren finns att få i
samma färg som gummibandet.
Självhäftande pennhållare
Det finns en separat pennhållare
tillgänglig för alla anteckningsböcker /
kalendrar, som då klistras fast i bokomslaget.

MÄRKBAND
Mer subtila i sitt utseende, men oerhört praktiska är
märkbanden. De gör att man hittar lätt i boken, samt
understryker hur effektiv reklam kan var på en enskilda
delar i konceptet. 16 anpassade färger finns som urval.

FÄRGAD WIRE-O
Med Wire-o-bindningen betonas den praktiska karaktären
hos en reklamprodukt. Sidorna i kalendern eller boken
låter sig bekvämt öppnas komplett, och ligger helt plant
uppslagna. Wire-o-spiraler finns i flera olika färger att
tillgå och kan antingen elegant anpassas till omslaget
eller vara i företagets signumfärg.
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Reklammöjligheter

REKLAM INVÄNDIGT
REKLAMSIDOR & FÖRSATS
Reklamsidor
För nästan obegränsat informationsbehov:
här finns det plats för reklambudskapet.
Placerade antingen i början av eller mitt i
kalendern / anteckningsboken. Reklamsidor
som kontinuerligt ger uppmärksamhet till
företaget.
Försats
Detta förstärkta papper förbinder själva
bokblocket med bokomslaget, och kan
varieras i flera färger. Det kan på bästa sätt
anpassas efter designen och färgerna i
layouten.

INDIVIDUELLT SPECIALTRYCK
Med specialtryck är man hela tiden i fokus i
reklamprodukten speciellt framtagen för er.
Från omslaget via reklamsidor till kalenderiet.
Produkten utformas från första till sista sidan
enligt önskemål. Ett ypperligt sätt att nå hög
igenkänningsfaktor, samt möjlighet att obegränsat kunna presentera sig och sina produkter/
tjänster på bästa sätt.

REGISTER
Bekvämt, men ofta idag inte längre en självklarhet, är ett
register. Det gör att man hittar snabbt och lätt i innehållet.
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Översikt material
ÄKTA SKINN LA FONTAINE

svart

blå

VÄV LINNEVÄV

brun

svart

grå

mörkblå

blå

mörkgrön

röd

grön

röd

KALVSKINN CALBINO
gul
svart

PÄRMMATERIAL SURBALIN

grå *

ÄKTA SKINN NAPPA
svart
svart

blå *

grå

blå

bordeaux

PÄRMMATERIAL BALACRON SOFT

bordeaux *

SKINN NOVAPELL BLANK
svart
svart

blå

mörkgrå

blå

bordeaux

PÄRMMATERIAL FLUCTUATION

bordeaux

ÄKTA SKINN MARZO
svart
svart

mörkgrå

ljusgrått

blå

PÄRMMATERIAL BALADEK CASINA

mörkblå

ÄKTA SKINN ASCOLI
svart

mörkblå

medelblått

Ljusblå

oliv

rödbrun

bordeaux

röd

klar röd

lila

gul

vit

grön

bordeaux

svart

ÄKTA SKINN CHEVRONA

PÄRMMATERIAL MIRADUR
svart

grå

blå

grön

burgund

KONSTSKINN SOFT

svart

grå

blå

PÄRMMATERIAL TANGO
svart

grå

blå

bordeaux

vit

KONSTSKINN SOFT LIVELLO

svart

blå

silver

PÄRMMATERIAL FOREST
svart

mörkblå

blå

mörkgrå

grå

grön

ljusgrön

mörkröd

röd

rosa

brun

Ljusblå

ljusgrått

brun

silver

röd

vit

PVC SETA

KONSTSKINN SOFT GENEVA
svart
svart

blå

brun

röd

orange

burgund

PVC ALPHA

KONSTSKINN SOFT DESERTO

svart

blå

svart

blå

djupblå

Ljusblå

mörkblå

blå

grön

gul

orange

klar röd

vinröd

vit

Ljusblå

klar röd

guldgul

opaline natur

bordeaux

KONSTSKINN SOFT LARGO

PP PRIPLAC
svart

blå

vinröd

KONSTSKINN SOFT NEON

svart

mörkblå

KARTONG ENSOCOAT
blå

röd

orange

grön

rosa

gul

KONSTSKINN SOFT BIOGREEN

svart

mörkbrun

ljusbrun

vit

grön

*utgående material
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