Alt du trenger av markedsmateriel
skilt, dekor, profil, storformat og messeutstyr

www.datatrykk.com

Messemateriel
Vi leverer alt du skulle trenge av messemateriell til
Euro Expo og ONS i Stavanger, samt til andre messer
og arrangementer. Vi skreddersyr komplette løsninger,
fra ide og prosjektering til montering av ferdig stand.
Vi leverer også et bredt utvalg trykksaker og
giveaways som sørger for at du skiller deg ut i
mengden og skaper positiv oppmerksomheten rundt
bedriften din. Siden vi er en lokal-leverandør er du
sikret rask levering og montering på stedet.

Vi tilbyr
Flyere I Brosjyre I Visittkort I Dekor
Bannere I Smart frame I Takheng
Plakater I Rollups I Beachflagg I Telt
Messestand I Kort I Displayutstyr
Giveaways I Klær med trykk I
Poser i papir og plast I Brevark
Folieprodukter I og mye mer

DataTrykk - fra idé til resultat
Grafisk design, reklame, offset og digital produksjon, målrettet reklame, respons, lojalitet,
kundeanalyse, distribusjon. Små format, store format og digitale format. Noen av disse begrepene
er velkjente og andre burde flere ha kunnskap om. Dette er vår hverdag, prøv oss!

Idé

Design

Dine, mine våre? Enhver kan, via en
kreativ prosess, utvikles til en god
idé. I fellesskap omsetter vi gode
idéer til fungerende produkter.

Design er kjernen i vår virksomhet.
Vår visjon er forankret her.
Gode grafiske løsninger skapes
gjennom et godt samarbeid!

Produksjon

Distribusjon

Våre konsulenter er spesialister i valg
av rett produksjonsmetode for ditt
prosjekt. Ingen prosjekt er like og vi
benytter til enhver tid den optimale
metode basert på kvalitet, pris og
leveringstid.

Et kjent begrep med nytt innhold. Vi
definerer sammen med våre kunder
hvilke distribusjonsformer som er
hensiktsmessige fra tradisjonell fysisk
transport, via digitale sendinger til
to-veis kommunikasjon med
responsmåling.

Visittkort m/ visittkortholder

Brosjyrer, flyer og folder

Vi er en av regionens største leverandører
av visittkort. Vi både designer og trykker,
og siden vi gjør alt på huset betyr det
også at vi har rask levering. Hva med
en visittkortholder til visittkortene for få
”prikken over i-en” på standen?

Våre dyktige designere hjelper deg
med å sette sammen det riktige
uttrykket for deg og din bedrift.

Dekor / Utsmykking

Takheng

Ute etter det lille ekstra for å skille
deg ut? Vi hjelper deg med alt fra idé
til gjennomføring! Her er det bare
fantasien som setter grenser.

Bli mer synlig! Ved hjelp av takheng
blir du sett fra flere vinkler, og flere
avstander. Skap mye oppmerksomhet
i og rundt standen.

Rollup

Giveaways

Store bannere og plakater er noe
som viser godt igjen, men hva med
de gangene du ikke har en vegg
disponibel? Da er en rollup et genialt
alternativ!

Vi leverer alt av profileringsprodukter.
Blant annet: poser i tøy/papir/plast,
emballasje, søtsaker og sjokolade,
displayeffekter, minnebrikke, drikkeflaske,
badeball, refleks, buttons, pappkrus,
kulepenn, ballonger og m.m.

Messevegg og smartframe

Klær m/trykk

Skap mye oppmerksomhet for en
rimelig kost! Bannere og smartframe
er en enkel og effektiv måte å vise
seg frem på.

Få et proffesjonelt uttrykk med
profileringstøy. Få frem bedriftens
logo, slogan e.l.

SJØHAGEN 2 , 4016 STAVANGER • TLF. 51 82 67 00 • POST@DATATRYKK.NO • WWW.DATATRYKK.NO • WWW.LINKEDIN.COM/DATATRYKK-AS

f

FACEBOOK.COM/DATATRYKK

DATATRYKK

