
 Dansk Erhvervsbeklædning 

 Dansk Skilte Reklame - Dansk Mobil Reklame 

 Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
 Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713628 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 
 

Dansk Mobil Reklame og Dansk Skilte Reklame 

- tilbyder institutioner, plejehjem, skoler, og læreanstalter - og private aktører, muligheden for et transportmid-
del, der reklamefinansieres med hjælp fra lokale annoncører.  
 

Konceptet indebærer også salg af forskellige køretøjer, primært illustreret som småbiler, el-, benzin- og 
dieseldrevne, samt cykler af forskellig art, der overordnet set er anvendelige til events, som arbejdskøretø-
jer, og til brug for udstillinger og reklamefremstød. 
 

Dansk Skilte Reklame arbejder med alle former for skilte og skiltning, fra de dagligdags opgaver som e-
tiketter, streamers, bannere, bilreklame, og småskilte, til projektrelaterede opgaver der ofte sker i samarbej-
de med arkitekter, designere, og bygherre. 
 

Mulighederne beskrives på www.danskmobilreklame.dk - www.danskskiltereklame.dk, og via portalen 

www.byreklame.dk der kan bearbejdes ad hoc som projektopgaver for bl.a. det offentlige, og for større in-
teressenter, der løbende ønsker at promovere sig på forskellig vis. 
 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskmobilreklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/skilteintro.htm
http://www.byreklame.dk/
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Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: 
http://www.danskmobilreklame.dk - http://byreklame.dk - http://www.danskskiltereklame.dk 
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