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mäklarkasse

laminerad nonwoven
Företagets profil förmedlas till kunder både genom det personliga
mötet och det visuella. Men hur bär era kunder varumärket vidare
efter de lämnat ert kontor eller en visning? En unik kasse till prospekt,
pärmar och dokument förpackar snyggt allting till en användbar och
uppskattat profilprodukt. En fin och högkvalitativ kasse används om
och om igen och exponerar på så sätt ert varumärke till tusentals
människor, om och om igen. Marknadsföringsmässigt får du väldigt
mycket exponering för liten peng samtidigt som du säkerställer och
stärker er grafiska profil ytterligare.

Mäklarkassen är 28 cm bred, 34 cm hög och 8 cm djup. Perfekt
storlek till en pärm och annat informationsmaterial. Tillräckligt rymlig
för att lätt lägga i material men utan att det skramlar runt i en för
stor kasse. Hade ett annat mått passat er bättre? Hör av dig till oss
så ordnar vi det.
Alla våra kassar tillverkas på beställning – varje kasse är unik.
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Priset avser mäklarkasse
av laminerad nonwoven

DETTA INGÅR
DESIGN AV KASSE
VALFRI FÄRG PÅ HANDTAGEN
MATT ELLER GLANSIG LAMINAT
HÖGKVALITATIVA KASSAR
TRYCK PÅ ALLA SIDOR
STARTKOSTNAD
TRYCK- OCH KLICHÉKOSTNADER
FRAKT
INGA DOLDA KOSTNADER

WWW.PROFILKASSAR.SE
Laminerad kartongkasse

LAMINERAD nonwoven
TRYCK

500 st

1000 st

2000 st

3000 st

1-FÄRG

–

23,10

13,60*

10,90*

2-FÄRG

–

24,70

14,50*

11,40*

3-FÄRG

–

26,30

15,20*

11,90*

4-FÄRG (CMYK)

–

27,30

16,90*

12,30*

PRIS
Alla priser ovan avser pris per kasse. I priset ingår allt,
inklusive design, startkostnader, klichéer och frakt.
Endast momsen tillkommer.

MÅTT

Mäklarkassen är 28 cm bred, 34 cm hög och 8 cm djup. Måttet
gör att du lätt får plats med en pärm och diverse trycksaker.
Vill du hellre ha den i liggande format så gör vi det för samma pris.
Eftersom alla våra kassar tillverkas på beställning kan vi även lätt
justera måtten om ni önskar ett annat format.

TRYCK

Med våra priser har du ingen begränsad tryckyta. Ni kan nyttja
kassens alla sidor för heltäckande färgpartier, logotyp, text eller
bilder. Ni är inte heller begränsade av att ha samma tryck på fram
och baksidan. Alla sidor kan ha unika tryck. Endast det totala
antalet färger räknas. Önskar man ha foto eller liknande är det
4-färgsalteranativet som gäller.

HANDTAGSALTERNATIV

DESIGN

Vår formgivare tar kostnadsfritt fram olika design- och materialförslag till er enligt era önskemål.

BESTÄLLNINGSANTAL

Minsta beställningsantalet är 1000 st. Önskar ni fler än de 3000
kassar som angivits i pristabellen så kontakta oss. Vi hjälper er
gärna med en förmånlig offert.

VÄVD NYLON

ÖLJETTER MED REP

MATERIAL

Det tåliga och tygliknande nonwovenmaterialet lamineras med
en matt eller glansig laminat. Kassen får en snygg ytfinish som
dessutom lätt går att torka av.

*LEVERANS

I priset ingår frakt fram till, den av er, angivna leveransadressen.
Leveranstiden är 30-40 dagar från godkänt korrektur vid betsällning av 500-1000 kassar. Leveranstiden för >2000 kassar är
70-80 dagar från godkänt korrektur då dessa går via sjöfrakt.
Mindre parti av beställningen kan flygas hem för att tillgodose
behovet tills det att resterande kassar levereras.

HANDTAG

Handtagen på kassen är pricken över i:et. Standardmaterialet är
vävt nylonband men ni kan även ha öljetter och rephandtag mot
en tilläggskostnad av 1,50:- per kasse.
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