
Man skulle være 
en doven hund

for ikke at interessere sig for 
tryksagsbudgettet



Nye tiltag kan 
hurtigt give pote

Først skal der skrives tekster, skaffes 
fotos og måske skal der annoncer med 
i bladet. Derefter udformer en grafikker 
tryksagen, og bladet skal typograferes.
Til slut skal korrekturen godkendes,
inden bladet kan sendes til tryk. 

Vi påtager os gerne alle opgaverne, 
så du sparer tid og penge - og får en 
kvalificeret totalløsning.

Hos Filipsen grafiske løsninger tilbyder vi totalløsninger, 
hvor personlig rådgivning og service er lige så meget i fokus, 
som de økonomiske besparelser du automatisk opnår.
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Her ligger ingen 
hund begravet

Vi kan tilbyde

 - at stå for det grafiske forarbejde, 
dtp og korrekturgange

 - at stå for trykning og færdiggørelse

 - at stå for eventuel adressering og 
distribution 

 - at garantere faste priser, så du ikke 
får uforudsete omkostninger.

Lettere kan det næsten ikke være, men
det kræver mod at prøve noget nyt.

God service, de helt rigtige priser, 
høj kvalitet og godt grafisk håndværk 
- dyder, vi gerne står på mål for.



Filipsen grafiske løsninger har 
eksisteret siden 1988. 

Vi har den viden og den erfaring, 
der skal til for at tilbyde dig seri-
øse og tidssvarende løsninger
- til gavn og glæde for dig og de 
mennesker, du repræsenterer.

En virksomheds succes afhæn-
ger først og fremmest af gode og 
stabile kunder. 

Og gode kunder får man kun, 
hvis man har lidt mere at tilbyde.
Vi bestræber os på personlig
kontakt og rådgivning.

Som kunde hos Filipsen grafiske 
løsninger har du én kontaktperson,
som vil servicere og varetage 
dine interesser.
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Snu og fræk som 
en slagterhund 

Det letteste er at gøre, som man altid har gjort – for så ved man, 
at man får de resultater, som man altid har fået. 

Vi ved, at det kræver mod at prøve noget nyt, men til gengæld er det 
nytænkning, der skaber forandringer, forbedringer og merværdi. 

Og det er der rigtig god økonomi i – for os, og for vores kunder.
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Tør du prøve noget 
nyt – vi gør!

Kontakt os for et uforpligtende møde 
og fortæl om de ønsker du har til et 
kommende samarbejde. 

På den måde lærer vi hinanden at 
kende, og du finder ud af, hvor mange 
fordele vi kan tilbyde dig.

Med snuden i 
sporet

Vi ved, hvor du kan spare både tid 
og penge – til gavn og glæde for dit 
markedsføringsbudget. 

Måske ønsker du, vi skal tale om 
alternativer til det, du har i dag.

 - at få bladet helt eller delvist 
annoncefinansieret

 - at få individuelle trykte sider        
ind i bladet

 - at få bladet kuverteret eller plast-
folieret - måske sammen med 
reklamer eller et personligt brev.

Efterfølgende giver vi en fast pris på 
de ting, vi blev enige om på mødet, 
og vi oplyser tillige, hvor stor en 
”introduktionsrabat” vi kan tilbyde   
på den første udgivelse.
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Filipsen 
grafiske løsninger

Når der står mennesker bag 

Vi tilbyder de grafiske løsninger, 
som gør din hverdag lettere og 
sikrer, at du får mest muligt ud af 
dit markedsføringsbudget.

Så simpelt er det!

F I LI P S EN
g r a f i s k e  l ø s n i n g e r

Dalbyvej 93 · 6000 Kolding
Tlf. 7550 3636 · www.FILIPSEN.com

Direkte kontakt til Mille og Jens:
Mobil 4089 9636 · jf@filipsen.com


