Markedsførings
ideer og godt
grafisk håndværk
Brug os som en del
af din værktøjskasse
Erfaring, faglighed og gode ideer
Vi kan give dig mere end 30 års erfaring og
kompetencer med markedsføring, design
og grafiskproduktion fra flere spændende
brancher B2B og B2C.

Helt enkelt
Markedsføringsideer og godt grafisk håndværk.
Bredt eller smalt - stort eller småt.
Vi træder til, hvor du har behovet, på både
online og offline medier med hurtighed og
fleksibilitet.

Vil du have hurtig levering og gode
priser?
Brug os som en del af din markedsføringsværktøjskasse, så har du ekstra værktøjer at
arbejde med - og vi klar - helt klar.
Med venlig hilsen
Se elementer på bagsiden og flere kundereferencer på hovmark.com
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Lars Hovmark

Vi har eksisteret i mere end 15 år. Vi giver dig klare meninger,
ærlige svar, faglig dygtighed, kreativitet og kvalitet - hurtigt
og til gode priser.
Vi er et lille, fleksibelt og ikke mindst meget stabilt bureau.
Vi arbejder gerne med enkelt eller del opgaver. Er det større
projekter, sammensætter vi holdet til den specifikke opgave.

Manualer
og salgsmaterialer

Salgs- og instruktions
film til Youtube og
messer

Emballager
designlinje

WEB site med integreret garanti-registrering og nyhedsmail system

Live- og produktfotografering og film

Facebook - fotografering og post

TV reklamefilm, WEB, sociale medier og POS materialer

Udstilling

Opslagsværk

Ur-magasin

Salgs- og produktkatalog

WEB banner - foto retouche

WEB banner og annoncer

TV sponsor spot

Fotografering og retouche

Salgs og kursus materiale

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

INSTRUKTØRSEMINAR

Yderligere information
Der vil løbende på hjemmesiden
http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/
kunne findes de sidste informationer omkring seminaret.
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Undervands-rugby
Undervands-foto
Undervands-jagt
Undervands-biologi
Undervands-arkæologi
Teknisk dykning
Finne- og apparatsvømning
Snorkeldykning for ungdom
Fridykning
Dykkerudvalget
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36 siders medlemsmagasin - 3 gang om året

Logo design
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