Synlighedsmaterialer:

Gør din forening synlig med fysiske materialer
Vil du sikre dig, at deltagerne til dit foreningsevent husker, at det var din forening, der var
arrangøren bag den gode oplevelse, de rejser hjem med i rygsækken? Så er fysiske materialer –
med din forenings logo og budskab – en rigtig god måde at skabe synlighed på.
Vi har derfor designet og indhentet priser på en række materialer, så det er nemt og hurtigt for din
forening at bestille. Se designs – og priser – på følgende materialer på næste side.
o Skydancer
o Siddepuf // Reklameterning
o Gulvreklame
o Beachflag
o Roll up
o Bannere
Vi designer – din forening bestiller
Vi har designet en række materialer – som vi naturligvis tilpasser med din forenings billeder, tekster
og logo. Vi kan også designe materialerne i andre farver, hvis I har et ønske om det.
Send en mail til os på kommunikation@firmaidraet.dk, hvis vi skal designe synlighedsmaterialer til
din forening.
Når vi har designet din forenings materialer, modtager du trykklare filer. Filerne sender du til det
firma, der skal producere jeres materialer, sammen med jeres bestilling – og betaler regningen.
(Dansk Firmaidrætsforbund står altså ikke for bestilling og betaling af synlighedsmaterialerne.)
Find information om priser samt, hvor I kan bestille materialerne, på side 3 og 4.
Søg om midler fra lokalforeningspuljen
Din forening kan ansøge om midler til at købe synlighedsmaterialer via lokalforeningspuljen.
Ansøg her: https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/tilskud-og-puljer/puljer/lokalforeningspuljen/
Pst! Du får gode råd til, hvordan din forening aktiverer jeres synlighedsmaterialer under jeres event i
vores inspirationsguide, der også gør dig endnu klogere på, hvordan du generelt kan skabe synlighed
om din forening både før, under og efter et motionsevent.
Du finder inspirationsguiden under Downloads her: https://www.firmaidraet.dk/forforeningen/hjaelp-fra-forbundet/events/
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NB: Alle priser er ex moms, samt ex levering og eventuelle gebyrer.
NB: Priserne er indhentet den 12. august 2019. Vi tager forbehold for prisændringer.

Beachflag
Størrelse: Medium
Pris: Kr. 795,- uden jordskrue // 995,- med jordskrue
Beachflag med fod eller jordskrue: 5-10 stk.: Kr. 995,- pr. stk. // 11-20 stk.: Kr. 875,- pr. stk.
Flad base (tung base, ca. 6 kg): Kr. 550,Bestil hos: Hottryk, tlf: 74 66 64 31, mail: Mail@hottryk.dk
Webadresse: https://hottryk.dk/

Skydancer
Størrelse: 6 meter høj
Pris: 1 stk.: Kr. 3.315, - // 3 stk.: kr. 9.855, Bestil hos: Let Us Print, tlf.: 87 33 30 10, mail: info@letusprint.com
webadresse: https://letusprint.com/shop/sky-dancer-6-337p.html

Roll up
Størrelse: 85 cm (B) X 200 cm (H)
Pris: Kr. 450,Bestil hos: Hottryk, tlf: 74 66 64 31, mail: Mail@hottryk.dk
Webadresse: https://hottryk.dk/

Siddepuf // Reklameterning
Størrelse: 50 cm X 50 cm
Pris: Kr. 440,Bestil hos: OM-FLAG, tlf.: 51 24 36 20, mail: info@om-flag.dk,
Webadresse: https://www.om-flag.dk/reklame-terning-50x50x50_20r1380.html

Gulvreklame
Størrelse: A1
Pris: Kr. 890,3 stk.: Kr. 824,- pr. stk. // 5 stk.: Kr. 810,- pr. stk.
Bestil hos: Let Us Print, tlf.: 87 33 30 10, mail: info@letusprint.com
Webadresse: https://letusprint.com/shop/floorwindo-5-a1-987p.html
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Banner 1
Materiale: Stof med linning og øjer pr. meter
Størrelse: 3 meter X 3 meter
Pris: 1 stk.: Kr. 1875,- // 3 stk.: 3425,- // 5 stk.: 4995,Bestil hos: Hottryk, tlf: 74 66 64 31, mail: Mail@hottryk.dk
Webadresse: https://hottryk.dk/

Banner 2
Materiale: Stof med linning og øjer pr. meter
Størrelse: 3 meter X 1 meter
Pris: 1 stk.: Kr. 655,- // 3 stk.: 1675,- // 5 stk.: 2475,Bestil hos: Hottryk, tlf: 74 66 64 31, mail: Mail@hottryk.dk
Webadresse: https://hottryk.dk/
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