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Friske

Glædelig     og 
godt jul
nytår

”The devil is in the details 
but who is looking for the 
overall perspective?”
Tak for samarbejdet i 2013.
Jeg glæder mig til det nye år og 
håber vi kan lave nogle spæn-
dende løsninger sammen.

Jeg vil i 2014 præsentere 
en nyt koncept som 
skal styrke Hovmark 
til fremtiden.
Jeg sætte fokus på 
nye kompetencer 
i strategi og koncept 
opnået gennem nye opgaver og 
min nye diplom uddannelse i strategi 
og service.

Du ser et par eksempler fra 2013 her i folderen.



   www.facebook.com/avidenz.dk 

Søg et lokalt sponsorat
Vi støtter sunde fritidsinteresser

Ansøg på:

Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at du 
er sund og sikker - hele dagen, også når du holder fri...
Uanset om du cykler, spiller fodbold, er spejder eller spiller petanque,  
så hjælper det dig at være sund - og det støtter vi.
Er ideen god og fremmer den sundhed, er I med til at bestemme,  
om den skal støttes via Facebook.
Vi har afsat en pulje af sponsorkroner - læs mere om mulighederne 
og ansøg på Facebook. Vi giver op til 5000,- kr. pr. sponsorat.

www.avidenz.dk

SUND OG SIKKER - HELE DAGEN

Skab værdi for din  
virksomhed med en  

arbejdsmiljø-
strategi  

 med fokus på sunde og  
sikre medarbejdere,

det giver god økonomi

Styrk virksomhedens 
arbejdsmiljø, salg 
og driftsøkonomi

2013

Sponsorkoncept:
www.facebook.com/avidenz.dk 
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miljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre  hele dagen, også når de holder fri
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Markedsføringsplan 2013

MARKEDSFØRINGSPLAN 2013
Hovmark Reklamebureau - 2013

Profilkampagne og salgskampagne for Avidenz.
Se mere på www.avidenz.dk
eller på facebook: www.hovmark.com/referencer

Praktikpladskampagne.
 Jobcenter Nyborg. 

Ideer med klare 
budskaber, det 
forstår din kunde
Åbenhed, ærlighed, nysgerrighed og ind-
levelse er hjørnesten, når der skal laves 
god kommunikation. Er ideen enkel og 
budskabet klart - ja, så forstår kunden 
ideen og ikke mindst tror på budskabet. 
Dét flytter holdninger og varer.



Brand annonce Pickwick Chai smoot te.

Seiko Specialist magasin: Inspiration, mode og teknik.

Prodana produktkatalog.

Image annonce, European Sperm Bank.

Dansk Sportsdykker forbund. Messe materiale.

Grønne løsninger
Græsfrø · Færdiggræs · Pleje 

Blomsterløg ·  Maskiner

Prodana Seeds A/S: Højmevej 12 · DK-5250 Odense SV · Tlf.: 6317 1600 · Fax: 6317 1619 · prodana@prodana.dk

www.prodana.dk
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Hattrick!
2014 VM i Brasilien
2012 EM i Polen/Ukraine, OL i London
2010 VM i Sydafrika

Vi er stolte over endnu engang at være blevet ud-
valgt som leverandør af græsfrø til en kæmpe 
sportsbegivenhed.
Det er altså tredje sommer, vi får mulighed for at 
bidrag med vores grønne ekspertise til topbegi-
venheder rundt om i verden

2014

www.EuropeanSpermBank.co.uk

Select your sperm donor 
from Europe’s leading sperm bank

Audio interview
Baby photo
Kiersey tests
Extended profile
Staff impression

Bæredygtig 
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Gå ikke glip af en forkælelse af en anden verden. 
Pickwick Chai teer er inspireret af østens te-traditioner 

og indeholder udelukkende 100% naturlige ingredienser. 

Forkælelse af en 
anden verden 

Chai_ann_Femina 208x280.indd   1 09/10/13   15.37

seikospecialist.dk

DARYA KLISHINA

a new expression 
       of classical beauty.

d e d i c a t e d  t o  p e r f e c t i o n

CASPER TYBJERG

En af Danmarks  
       bedste     
naturfotografer

KRISTIAN HAAGEN

En horolofil 
       beretning
MODE OG URE FRA 

Tommy Hilfiger
       Hugo Boss 

SEIKO

100 år med 
       teknologi 
i verdensklasse

Seiko Specialist 

E F T E R Å R  2 0 1 3

i n s p i r a t i o n ,  m o d e  o g  t e k n i k

Omsalg 377,3x293 (incl. 3,3 mm ryg).indd   1 25/09/13   14.04

www.sportsdykning.dk



Havnegade 100 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

V i  b r u g e r  d e n  i n d v e n d i g e  s i d e

Lars Hovmark:  20 27 17 81  lars@hovmark.com
Kirsten Dupont:  66 13 60 28  kirsten@hovmark.com 

Danny Lund:  66 13 60 28  danny@hovmark.com
Steen Haurand:  66 13 60 28  steen@hovmark.com

Tlf.: 66 13 60 28 · post@hovmark.com

E-mail og telefon-numre

Vi kan måske mere, end du ved... 

I vores nye brochure kan du se paletten af løsninger og 
ydelser, som vi har valgt at sætte fokus på.
Fra de mere traditionelle printløsninger til de nye 
 digitale medier.

Vi har bl.a. stor erfaring med og gode resultater på 
kompetenceområder som...:
• Identitets- og profildesign
• Kampagner
• Digitale medier, video og foto
• Emballagedesign

Inspiration til dialog
Håber du får tid og lyst til at kigge brochuren igennem 
og få lidt inspiration til en dialog om, hvordan vi kan 
bidrage yderligere til din markedsføring.
Vi kan måske mere, end du ved...

Se brochuren online på www.hovmark.com/referencer
Eller ring til os og få den tilsendt.

Hold det enkelt, 
så virker det

Mar kedsføringsløsninger med enkelhed i design og koncept

IDEER
KVALITET

KNOWHOW
SAMARBEJDE

Ideer med klare budskaber, 
det forstår din kunde

Åbenhed, ærlighed, nysgerrighed og indlevelse er hjørnesten, når der skal laves 
god kommunikation. Er ideen enkel og budskabet klart - ja, så forstår kunden 
ideen og ikke mindst tror på budskabet. Dét flytter holdninger og varer.

Det tror vi på, når ideen skal virke:

Erfaring og masser af ideer 

er vores omdrejningspunkt.

Hovmark Reklamebureau 

har eksisteret i mere end  

10 år. Vi giver dig klare 

 meninger, ærlige svar, 

 faglig dygtighed, kreativitet 

og kvalitet.

Vi er et fleksibelt og ikke 

mindst meget stabilt 

 bureau, med et godt sam

menspillet hold af dygtige 

folk internt og eksternt.

 

Vi tror på, at det at være kreativ er ”kunsten at 
være kunde”. At tænke som modtageren.

Vi tror på, at vi kan, hvad vi vil, hvis vi baserer 
vores handlinger på viden.

Vi tror på værdien af stærke brands og god 
 kommunikation. Og på mod til at ville den gode 
ide. Helt.

Vi tror på, at det drejer sig om engagement, 
 ærlighed, mod og evnen til at servere virkelig
heden på en lidt anden måde.

Vi tror på etik. Vi kan pakke en lort ind, men vi 
kan ikke stoppe lugten. Budskaber skal gå til 
grænsen, men aldrig over.

Vi tror på, at succes og effekt er skabt af den, 
der træffer de rigtige beslutninger på det  
rigtige grundlag.

Product placement:
Ur fra Maurice Lacroix

Briller fra Louis Nielsen
Smykker fra Link
Skjorte fra Sand

Bælte fra Thailand
Bukser fra Onkel P
Kop fra Inspiration

Klipning fra Haircode
Aftershave fra Davidoff 
Undertøj fra Cool2have

IDEER

Kærlighed til design, 
koncept og håndværk

Kompetence områder med ideer,  
erfaring og resultater:

•  Identitets- og profildesign

•  Kampagner

•  Digitale medier, video og foto

•  Emballagedesign

Læs mere om de enkelte fokusområder på de 
næste sider. Vores knowhow er din viden.  
Du kan på www.hovmark.com se mere om vores 
kompetencer og kundereferencer.

Tilfældig succes  
og effekt...
- findes ikke
 

Succes og effekt er skabt af 

den, der træffer de rigtige 

beslutninger på det rigtige 

grundlag.

Start med at stille dig selv 

et par spørgsmål, det er et 

godt udgangspunkt for god 

markedsføring:

•  Hvad er dit mål?

• Hvem er din målgruppe?

• Hvad er dine produkt

fordele?

• Hvad er behovet hos 

 brugeren?

•  Hvilken stil og tone skal 

vælges?

•  Hvordan skaber vi  synergi?

I de løsninger, vi leverer til dig og dine kunder, kan du se vores kærlig-
hed,  ærlighed og ansvar. Vi leverer gennemarbejdet kreativitet og fagligt 
 kompetente løsninger til  konkurrencedygtige priser i høj kvalitet,  inden for 
aftalte rammer. 
Vi har masser af ideer og kan vores håndværk - hurtigt og effektivt.

KVALITET

Digitale medier, foto og video

Din digitale markedsføring, 
skal understøtte og udbygge 
dine kampagne- og  virk-
somhedsmål. Mediet skal 
virke stærkt og i sammen-
hæng med din øvrige mar-
kedsføring.

Det hjælper vi med gennem 
mange års erfaring med on-
line kommunikation.  
Vi tager altid udgangspunkt 
i ”usability” og bruger me-
dierne der, hvor de er stær-
kest. Video er et nyt tiltag i 
paletten - og det er stærkt.

15 
Internetdesign/implementering
Vi leverer webdesignet eller totalløsningen. I total-
løsningen indgår også implementering og undervisning 
incl. basis CEO. Vi arbejder altid med udgangspunkt i 
”usability”. Vi leverer CMS-løsninger i open-source i  
Umbraco, Joomla...eller det der passer bedst til dig.14

Publikation på 
tablet og smart-
phone
Vi producerer publi-
kationer til tablet og 
smartphones, både 
til Apple og Android. 
Har du bøger el-
ler magasiner, der 
skal konverteres 
eller produceres til 
tablet? Eller hvis du 
vil spare på både 
tryk og den stadigt 
stigende porto på 

traditionelle tryk-
sager.

Så er det må-
ske en interes-
sant vej for dig 

at gå...? 

19
Interaktivitet 
og dynamik
Gå interaktiv, få 
dynamik i din 
kommunikation! 
Med effektive 
bannerkampag
ner (flash, GIF 
m.m.), online 
konkurrencer med 
landing pages, interaktive PDF’er til brug på 
forskellige medier. Email marketing med 
emailopsamling via eget system eller f.eks. 
Mailchimp. Vi designer newsmail, mailpages 
hvor vi enten leverer design til systembrug 
eller som html, til direkte udsendelse.

17
SEO, ADwords
Et godt site er blevet en vigtig markedsførings
kanal for mange virksomheder og organisationer. 
Effektiv og målrettet søgemaskineoptimering 
(SEO) giver dem succes og synlighed. Ved vores 
totale internetløsninger er SEO basic en naturlig 
del af løsningen. Vi arbejder med tre faser: tekst, 
teknik links og bruger IRTAmodellen til at opti
mere din trafik og konverteringsgrad. ADwords 
kan også være en relevant tilkøbsmulighed.

20
Alt det andet...
TVreklamer, radio 
spot, in shop video, 
animation, QR ko
der/kampagner og 
meget meget mere.

18
Socialemedier
Vil du som virksomhed være på sociale medier, 
skal du også have tiden til at vedligholde det!
Vil du bruge det som et led i dit salg  så husk, 
at ved markedsføring f.eks. på Facebook gælder det:
 at det skal kunne identificeres som reklame
 at henvendelse med henblik på afsætning,  
   direkte som inddirekte, ikke må være uanmodet.

16
Foto
Det er svært at få kunst ud af en ketchup flaske 
 og det er vores udgangspunkt for fotografe
ring. Vi arbejder on location eller i et studie. 
Vi tager på virksomhedsbesøg, fotograferer 
stemninger og arbejdsflow. Eller mennesker i 
deres arbejdssituation. På arbejdspladsen eller i 
studie. Billedet vinkles på det, der passer til den 
kommunikative ramme.

13
Video til salgs- og  
internetpræsentation
Levende billeder siger 
mange gange tingene 
mere præcist end ord 
og stillbilleder. Hvorfor 
ikke styrke din præsen
tation og dit salg med 15 
eller 30 sekunders video, der 
forklarer produktfunktioner 
og processer nemt og 
direkte? Undersøgelser 
viser, at brugere på 
internettet foretrækker at se 30 
sekunders film frem for at søge 
efter og læse lange informationer.  
I HD er der masser af muligheder  
til priser, hvor alle kan være med.

KNOWHOW

Emballagedesign

En sælgende og tillidsvæk-
kende emballage kan være 
forskellen på fiasko eller 
succes. For appetitlige em-
ballager flytter (føde)varer 
fra hylde til indkøbskurv. 
Emballagen kan i mange 
tilfælde være den eneste 
berøring kunden har, inden 
købet foretages. 
Kampen om de gode hylde-
pladser bliver større 
og emballagen skal 
derfor kunne sælge 
på kort tid.

Gennemtænkt 
 emballering sælger 
bare bedre.

21
Fødevarer
Vi har gennem tiden udarbejdet et hav 
af etiketter til øl, vin og vand. Design
erfaringen er stor  fra ost til flødeboller. 
To nøgleord har altid været, at det skal 
være appetitligt og informativt. Samti
dig er der tekniske regler, mærknings
ordninger osv., der skal overholdes.

25
Fiskeindustrien
Alt fra rejekasser til spande, 
etiketter og låg. Fuldt færdige 
etiketter med EAN-koder og 
plads til datomærkning eller ind-

tryksetiketter klar til brug. Produktnavne og 
 serieproduktion. Vi har god erfaring med 

det hele og hjælper også med 3D 
visualisering til præsentationsbrug.

24
Konceptdesign 
og indpakning
Tag os med fra 
start i udviklingen 
af indpakning og 
emballering. Vi kan 
også tage aktivt del 
i produktudviklin
gen, hvis der er brug 
for kreativt input. 
Her er resultatet en 
logbogsmappe i 
neopren til dykkere.

22
Industri og forbruger
Emballagen er en del af kvalitetsoplevelsen for kunden – både når der skal 
vælges produkt i butikken og pakkes ud derhjemme. Vi har stor erfaring i 

emballagedesign, der er målrettet forbrugeren, og har den tekni
ske knowhow, der skal til for at håndtere udviklingen for produ
centerne. Også når det gælder vigtige detaljer – f.eks. viden om, 
hvor EANkoden skal sidde, så den ikke bliver dækket til, når 

pallen med produktet pakkes til lageret.

23
Medicin
Der stilles meget 
strenge krav til 
 markedsføring og 
emballering af 
 medicin. Vi har stor 
erfaring med udvik
ling af begge dele til 
medicinalindustrien. 
Kun håndkøbsmedi
cin kan ”næsten” 
markedsføres som 
andre produkter, 
med brug af medier 
som annoncering og 

TVreklamer.

KNOWHOW

Identitets- og profildesign

Få fundamentet på plads, 
inden du bygger en egentlig 
markedsføring op. Rene 
 linier, klare budskaber og en 
stærk profil, der giver mod-
tageren det rette indryk af 
dig og din virksomhed. 

Vi arbejder procesorienteret 
med en vision om, at klare 
og langtidsholdbare signaler 
er gode byggesten.

RÅDGIVNINGS-
OMRÅDER

• Arbejdsmiljøledelse

• Ventilation

• Indeklima

• Støj og akustik

• Maskinsikkerhed

• Lys

• Værnemidler

• Layout og bygninger

• Ergonomi

• Kemisk arbejdsmiljø

• Beredskab og ulykker

• Ledelse og trivsel

• Sundhedsfremme og 
helbred

• Juridisk rådgivning

• Ydre miljø

• Uddannelse

Vi vil også fremover 
være det ekstra, 
stærke led i jeres 
kæde...

Avidenz A/S Magnoliavej 6 5250 Odense SV Tlf. 66 17 34 55 Fax 66 17 34 56 info@avidenz.dk
 Sleipnersvej 17,1. 4100 Ringsted Tlf. 57 67 30 12 Fax 57 67 30 13 www.avidenz.dk
 Livøvej 27A 8800 Viborg Tlf. 86 60 30 12 Fax 86 60 30 11 www.sosweb.dk

Fremtidens arbejdsmiljø

System og Styring er et simpelt, fl eksibelt 

og overskueligt værktøj til håndtering af de 

daglige arbejdsmiljøopgaver. 

Værktøjet er nu tilgængeligt som et 

elektronisk system, der er online og med 

kompetente rådgivere som backup.

www.sosweb.dk

01 
Designmanual - guide
Vi anbefaler vores kunder at udvikle en designmanual, 
der gør det nemt at holde fast i linien. Ikke 100 siders 
uforståelig snik snak. Hellere en enkel og funktionel 
guide i det daglige arbejde. Mere rettesnor end lov 
samling. Og meget nemmere for både interne og  
eksterne brugere.

02 
Identitetsdesign
Der kan være mange grunde til at 
skabe en ny profil for en virksom-
hed. Måske er virksomheden selv 
ny. Fusioneret med en anden. Eller 
nået til et punkt, hvor en ny profil 
skal signalere ændringer i virksom-
hedsstrukturen. Opgaven med at 
skabe en ny identitet er omfattende 
og kan gribes an på flere måder. 
Med analyse, medarbejdersemina-
rer, strukturmøder, designforslag. 
Det giver os alle en fælles base at 
arbejde videre på. 

03 
Logodesign
Design af logoer er 
en verden for sig selv. 
Det kræver en god 
portion baggrunds
viden omkring fir
maet – og om, hvad 
du selv forbinder med 
jeres identitet. Vores 
indfaldsvinkel til 
arbejdet med et logo 
kan fastholdes i ét 
ord    enkelhed.
Det handler om klare, 
langtidsholdbare og 
tidløse signaler.

05 
Produktprofil
Produktserier styrkes med en stærk visuel og 
ens identitet. Du styrker klart det enkelte pro
dukt, hvis det holder form og grafisk identitet 
med din øvrige kommunikation. Læg desuden 
vægt på brugeregenskaber og et 
højt designniveau, der er målret
tet målgruppen.

04 
Designelementer
Når vi udvikler en grafisk profil, arbejder vi med 
grafiske elementer, der både fungerer i den 
overordnede ramme og samtidig kan stå stærkt 
alene – uden at de taber genkendelighed.

Speciel fremstilling og slibning af værktøjer

- in the computer

- on the run

- on the road

- in the air - at the bedside

Autorola · Design guide 4

This is the core element that all other 
elements reflect to. All elements in the 
design guide are spin-offs from the 
design of the logo. The logo is our 
main symbol and as such it cannot 
be placed next to any other element 
 unless that element is placed within a
certain distance of the logo.

The logo cannot be placed on 
an image. The logo must always 
be placed on a solid one colour 
background. A white background is 
 preferred but it can be acceptable to 
have another background as long as it
does not conflict with the logo colours.

Positiv in colour.

Positiv in grey.

Negative in colour.

Negative in grey.

Logo
The logo is the symbol of Autorola

The logo can be downloaded in 
 different formats at:  
ftp://ftp.autorola.com/

Colour formats:
• Pantone (Offline materials)

• CMYK (Offline materials)

• Grey (For special materials and coloured  
 backgrounds)

• RGB (Online)

File formats:
• Jpg 
• Eps (Source file for editing - vector file)

Autorola · Design guide 5

The Autorola colour palette gives you 
an the opportunity to add variation 
to your design in many different 
expressions. The palette is divided into 
primary and secondary colours. 

Background colours, with text/ 
elements

Primary
• White

Secondary
• Autorola Sand   

(Use to highlight certain points or to create a warmer 
and more natural look 

• Black  
(Use to highlight something)

Colour

Autorola Red

CMYK:  15 - 100 - 100 - 0
Pantone: 186
RGB: 178 - 2 - 21
RAL: 3020

CMYK:  5 - 5 - 15 - 5
Pantone: 7528
RGB: 236 - 232 - 216
RAL: 1013

CMYK:  0 - 0 -  0 - 40
Pantone: Cool Gray 7
RGB: 172 - 173 - 176
RAL: 7001

Autorola GreyAutorola Sand

Background colours, without text/
elements

Primary
• White

Secondary
• Autorola Sand  

(Number 1 colour next to White. Also usable as 
gradient graphic)

• Black
• Autorola Red  

(Only a signal colour, must not compete with logo and 
curve)

• Autorola Grey  
(Mainly for elements such as arrows, lines etc.)

Autorola · Design guide 8

Ratio between title, subtitle at 50%.

Header and text placed upon an 
image
Text placed on an image has to be 
readable, ie. Placed in a part of the 
 image with a solid background.
Therefore you should try to use short 
sentences and pay attention to where 
you situate the text. The text and 
image must go together.

Text placed on coloured back-
ground
Text placed on an coloured background 
must be white or black. Red may be 
used but only for emphasizing a single 
word in a sentence.

It is a good idea to have a close dia-
logue with the printing office about 
colours in regard to the type of paper/ 
surface as colours can deviate. Moreo-
ver you and your printing office should 
pay attention to the choice of text colour 
for a coloured background.

Font styles
Online - Arial

Flexible remarketing solutions

Remarketing to the global market

Let us make it easy for you:

• Ease of operation by selection of 
channel and allocation of vehicles

• Control of sales channels either targeted 
or distinct, simultaneous, branded (White 
Label) etc.

• Vehicles for sale presented consistently 
with necessary level of detail

• Results reported at local and central 
level

To us international remarketing is all about:

• Reaching the right buyers independently of vehicle location

• Meeting vendor conditions and timings

•	 Remarketing	any	fleet	to	optimize	residual	values

•	 Being	flexible	and	close	to	the	vendor

Autorola Facts
Access a true international sales channel
• Autorola Group has close to 300 employees 

in 16 European countries, serving vendors 
from 25 countries. We are also  active in 
Australia and the United States.

• Autorola is the largest online remarketing 
platform in Europe, offering more than 
230,000 vehicles a year.

• 70,000 professional traders from more than 
30 countries already place their trust in the 
Autorola remarketing platform.

(26 pt. Arial)

(26 pt. Arial)

(20 pt. Arial)

(13 pt. 
Arial bold)

(13 pt. 
Arial bold)

(10 pt. 
Arial bold)

(11 pt. Arial)

(11 pt. Arial)

(10 pt. Arial)

Autorola · Design guide 10

Graphic elements 
Page 2 of 2

The flexibility of the curve.

1Y

2Y

1X1X 1X

Other elements.The key-globe.

The curve.

Design guide
Version 1.0

T E X A S  D E S I G N M A N U A L    4     T E X A S  D E S I G N M A N U A L

FARVER

4 FARVET:

CYAN: 0%

MAGENTA: 10%

YELLOW: 100%

BLACK: 0%

4 FARVET:

CYAN: 30%

MAGENTA: 0%

YELLOW: 100%

BLACK: 0%

EMBALLAGE

LABELS

LOGO

4 FARVET:

CYAN: 0%

MAGENTA: 0%

YELLOW: 0%

BLACK: 20%

4 FARVET:

CYAN: 85%

MAGENTA: 0%

YELLOW: 85%

BLACK: 40%

4 FARVET:

CYAN: 85%

MAGENTA: 0%

YELLOW: 85%

BLACK: 40%

4 FARVET:

CYAN: 85%

MAGENTA: 0%

YELLOW: 85%

BLACK: 40%

4 FARVET:

CYAN: 0%

MAGENTA: 100%

YELLOW: 100%

BLACK: 0%

PANTONE:

P109 C

P105 U

RAL:

1021

3M FOLIE:

3622/100-15

PANTONE:

P382

RAL:

PANTONE: RAL:

7035

PANTONE:

P356

PANTONE:

PANTONE:

PANTONE:

P032

RAL:

RAL:

RAL:

RAL:
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LOGO

GRÅTONER

Bruges i sort hvid materialer.

FARVER

Bruges i materialer med farver og raster 

eller separat farvetryk.

SORT

Bruges i materialer uden 

mulighed for rastertryk.

FARVER PÅ FARVET/FOTO BAGGRUND

Bruges i materialer med farver og raster 

eller separat farvetryk.
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EMBALLAGE

2800 Watt / 230 V

10:1 (max)

30 liter

kg

3,4 kg

13 m3/min (max)
Variabel hastighed

275 km/t (max)
Variabel hastighed

Max 26 cm53 cm

1 1

170 bar

MAX

130 bar 7,3 l/min

NORMAL

Multi-speed Turbox 2

SÆBEBEHOLDER

35 cm

1     1

60 cm 3 positions

61 cm Max. 27 mm 180° SoftgribAnti-vibration
system

200 cc 
TG675 

Steel50 cm

Comfort grip

60 l.

7. pos. 
25-75 mm

Self propelled
 

Electric start

45 cm 550 ml 260 ml

230V / 50 Hz

4000 min-1

26 cm12 cm

n

3-5 timer

11 l.

3,6V Li-ion / 
1.3 Ah

Max 4 m.

Drum cutter2 Speed 60 l.

25-30 min.



25-30 min.



33 cm3 pos. Knive og fjedre

107 821 3 964 5

2017 181211 13 191614 15

3027 282221 23 292624 25

4037 383231 33 393634 35

5047 484241 43 494644 45

6057 585251 53 595654 55

7067 686261 63 696664 65

8077 787271 73 797674 75

30 cc / 0,8 kW
2-takt / 2-stroke

Transporthjul 40 cm 2,0 mm2-line Anti-vibration 4-tands
4-tooth

45-50 min.



8 cm

Prof sele
Pro harness

3-tands
3-tooth

190 mm

 

17-29-40 mm





25 cm52 cm5 ton

TEXAS Piktogrammer
OPDATERET 28.11.2011

Op til 300 m2

m2

Teleskop skaft 80 cm

15 cm
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Model Texas 200 Texas 230 Texas 270 Texas 290Max motor str. 2,6 HK 4 HK 10 HK 10 HKMax lastevne 250 kg 350 kg 484 kg 510 kgPonton diameter 340 mm 360 mm 360 mm 420 mmLængde 200 cm 230 cm 270 cm 290 cmNetto vægt 23 kg 31 kg / 36 kg 46 kg 49 kgLamelbund 3.795,-Best. nr. 90057001 4.995,-Best. nr. 90057003  - -Air Mat  oppustelig bund - 6.195,-Best. nr. 90057011  7.495,-Best. nr. 90057013  7.795,-Best. nr. 90057015Aluminiums bund - 6.395,-Best. nr. 90057012   - -

Air MatVed oppustning bliver Air Mat lige så stabil som en aluminiumsdørk, men vægten er meget lavere.

AluminiumsdørkAluminiumsdørk er utrolig robust, stabil og er ideel under alle vejrforhold. 

 LameldørkLameldørk er sammenklappelig og behøves ikke at tages ud af  båden ved sammen -  pakning. 

Som standard tilbehør er 2 stk. aluminiumårer, fodpumpe, reparationssæt og bæretaske.

GuMMibådE

Venus 350  Gummibåd med glasfiberbund Længde: 350 cm. bredde: 178 cm.  Ponton diameter: 46 cm.  Max hk: 35  Vægt: 170 kg  Max last: 600 kg.  Tank: 33 liter Best. nr. 90057035   44.995,-Venus 390Gummibåd med glasfiberbund Længde: 390 cm. bredde: 192 cm.  Ponton diameter: 46 cm.  Max hk: 50  Vægt: 215 kg  Max last: 700 kg.  Tank: 43 liter Best. nr. 90057036   49.995,-

Venus 500Gummibåd med glasfiberbund Længde: 500 cm. bredde: 230 cm.  Ponton diameter: 50 cm.  Max hk: 90  Vægt: 446 kg  Max last: 1.000 kg.  Tank: 90 liter Best. nr. 90057037   94.995,-

HSM270

Venus 390

Forhandler:

Texas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. PåHÆNGSMOTORER · RibbådE · GuMMibådE

Marine2011
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Rib-bådEKuN dE bEdSTE MATERiALER Texas gummi- og RIB-både er fremstillet i  et hårdfør dobbelt-lags 1050 g PVC med modstandsdygtigt indlæg af hårdfør polyester. Pontoner bliver forseglet og samlet i hånden, med koldsvejsning og Polyrethan limning. Alle modeller er forsynet med en dobbeltventil, der giver stor sikker-hed  og gør båden nem at tømme for luft.RENHOLDELSE2011

Pro Trac 700D - DieselStærk maskine  med diesel motor. 2 gear frem og 2 bak.Motor: 296 cc.  Powerline TD600.Basis maskine (uden tilbehør).  Best. nr. 70020960  15.495,-80 cm kost med 55 cm børstediameter. Best. nr. 93500080100 8.995,-

Forhandler:

FEJEMASKINER · 2-HJULEDE TRAKTORER MED KOST SNESLYNGER · GENERATOR · KOMPOSTERHØJTRYKSRENSERE · CENTRIFUGALSPREDER

CENTRIFUGALSPREDER 

SNESLYNGE

Centrifugalspreder Kapacitet på 25 liter og  spredebredde på 2 meterJusterbar dosering og luftgummihjul.Best. nr. 90052014  595,-

Pro Trac modeller kan med let-hed monteres med fræser, kost, fingerklipper og andet udstyr. Derfor er Pro Trac Serien en alsidig løsning til hele året med masser af kraftoverskud.

Se hele Pro Trac tilbehørsprogram på texas.dk

Pro Trac 680TG - Benzin1 gear frem og 1 bak.Motor: 196 cc  Powerline TG650B.Basis maskine (uden tilbehør). Best. nr. 42020880 7.495,-  80 cm kost med 45 cm børstediameter. Best. nr. 933500801005.495,-  

Texas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. 

Elektrisk start

Snowbuster 450Handy sneslynge med 52 cm arbejds-bredde og kastedistance på 2-8 meter.Best. nr. 90062044  3.995,-  

Snowbuster 650EStærk sneslynge med 230V el-start 6 gear frem og 2 bak. Arbejdsbredde på 56 cm og kastedistance på 10-15 meter.Motor: 182 cc Longin.Best. nr. 90062051  8.495,-

Snowbuster 560Stærk sneslynge med 3 gear frem og 1 bak der arbejder perfekt i hårde sne-forhold. 60 cm arbejdsbredde, justerbar udkaster og 2 trins udkastersystem som optimerer sneslyngens  arbejde i sneen og kastedistance på 10-15 meter.Motor: 196 cc  Powerline TG650.Best. nr. 90062045 4.995,-  

Pro Trac 900DE - DieselEl-start.  3 gear frem og 3 bak.Motor: 406 cc.  Powerline TD900E. Basis maskine (uden tilbehør).  Best. nr. 9004126019.995,-80 cm kost med 55 cm børstediameter . Best. nr. 93500080100 8.995,-100 cm kost med 55 cm børstediameter. Best. nr. 93500100100 9.995,-

2-HJULEDE TRAKTORERTILBEHØR Pro Trac 700 - 900Efterhængt fræser  Kræver 4,00 x 8 hjul. Best. nr. 984611  4.995,-  (Pro Trac 900 - 37-68 cm.) Best. nr. 984511   3.995,- (Pro Trac 700 - 37-58 cm.)                Kost 80 - 100 cm. Best. nr. 93500080100   8.995,- (Pro Trac 700 og 900 -80 cm.)Best. nr. 93500100100   9.995,- (Pro Trac 900 100 cm.)PlovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 943122  1.295,-

VendeplovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 943222  1.995,-

HyppeplovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 944122  1.295,-                   

Miljørive 75 cm. Best. nr. 93500500100  3.495,-                   

Rotorklipper 75 cm.Kræver frontvægt. Best. nr. 9L6411  5.995,-                   

Fingerklipper 117 cm. Best. nr. 9L6911  7.995,-                   

Skrabeblad 125 cm. Best. nr. 9E6511  2.995,-                   

Sneslynge 70 cm. Best. nr. 9E9622  9.995,-

Hjulsæt Best. nr. 900112 (4.00 x 8)   695,-Best. nr. 900412 (5.00 x 10)  1.495,-Frontvægt Best. nr. 9G4812  995,- Tilbehørsramme Best. nr. 945322  1.595,-Træk-bom Best. nr. 9F4212   495,-Modpart for quick kobling Best. nr. 954812  795,-TILBEHØR Pro Trac 680OpsamlerkasseMonteres på kost Best. nr. 93300200100                   1.995,-Efterhængtfræser 50 cm.Kræver 4.00 x 8 hjul. Best. nr. 978511  3.595,-

Kost 80 cm. Best. nr. 93350080100  5.495,-                   

Fingerklipper 96 cm. Best. nr. 9L2411  4.495,-                   M2011R - 
Printed 01

/2011

KOMMUNIKATION

Projektleder til  Produktudvikling

Texas A/S er en velkonsolideret dansk virksomhed medca. 30 medarbejdere, der siden 1960 har producerethavefræsere og fejemaskiner. Vi er inde i en kraftigekspansion indenfor salg af maskinerog redskaber til have, park og fritid.

Texas A/S   Knullen 22 · 5260 Odense S Tlf. 6395 5555 · Fax 6395 5558 · post@texas.dk · www.texas.dk

For TEXAS A/S i Odense søger vi en  kompetent projektleder, som selvstændigt kan drive produktudvikling fra idé til produktion.Dine ansvarsområderMed reference til vor udviklingchef får du en rolle som projektleder, hvor du understøtter den øvrige udviklingsorganisation, som primært er placeret i Kina. Du bliver tildelt ansvaret for udvikling af udvalgte produkter, hvor du selv identificerer markedsbehovet på baggrund af teknisk viden om konkurrenternes produkter og en tæt dialog med virksomhedens interne funktioner som f.eks. eksport, indkøb og logistik. Denne platform danner grundlag for udviklingsprocessen i retning mod pro duktion af en prototype. I udviklingsprocessen undersøger du kvalitet og pris på komponenter – primært blandt kinesiske leverandører. Design, funktionalitet og pris er tre vigtige faktorer, som du er vant til at anvende som pejlemærker i din udviklingsproces.Endelig får du ligeledes ansvaret for produktionsforberedelse, hvor du selvstændigt overvejer hvilket produktionssetup, der er mest fordelagtigt. Din dagligdag er særdeles selvstændig, og du vil få kontor både i Odense og Kina. Dette vil indebære ca. 60 rejsedage – primært til Kina. Din baggrundDu har sandsynligvis en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, maskintekniker eller produktionsteknolog. Efterfølgende har du suppleret med en solid erfaring som projekt    leder i udviklingsfunktionen i en produktionsvirksomhed. Erfaring med Solid Works  samt erfaring med myndigheds godkendelser  (CEmaskindirektiv) vil være en fordel. Du er vant til at tage ansvar for 

processen fra ide til produktion, hvor der konstant er  fokus på, at produktet skal medvirke til at skabe attraktive økonomiske resultater. Har du erfaring fra en funktion med samarbejdsrelationer til Kina, vil det være en fordel, men ikke et krav. Du behersker naturligvis engelsk i skrift og tale og bor i køreafstand fra virksomhedens domicil i Odense.Dig som personDu er en kreativ tekniker, som foretrækker at forstå maskinens funktionalitet gennem egen indsats på værkstedet. Du brænder for  produktudvikling og bidrager med kreative løsninger både i forhold til design og fun ktionalitet. Samtidig har du fokus på at nå det endelige resultat gennem en struktureret, samarbejdsorienteret og målrettet indsats.  Du  begår dig uden problemer på forskellige niveauer i organisationen og trives med  internationale samarbejdsrelationer.Du tilbydesEn særdeles spændende projektlederstilling med attraktive muligheder for at påvirke udviklingen af  produkter i en international produktionsvirksomhed, som er danskejet og velkonsolideret. Virksomheden har en  udpræget iværksætterånd, hvor kreative idéer og nytænkning værdsættes.Send din skriftlige ansøgning med CV  med referencer til post@texas.dk mrk. Ansøgning projektleder Ansøgningsfrist: 14. oktober 2011.

125 cm prof. 2i1  Zeroturn 50Motor: 724 cc B&S.Hydrostatgear og kapacitet på 10.800 m2/t.Klippehøjde: 37-110 mm.Best. nr. ZTR50 39.995,- 

GRÆS2011150 cm prof. 2i1  Zeroturn 60Motor: 725 cc.  Kohler Command. Hydrostatgear og kapacitet  på 15.600 m2.Klippehøjde: 37-125 mm.Best. nr. ZTR60 57.995,- 

180 cm efterhængt  rotorklipper til traktorKlippehøjde: 35-115 mmKnive: 3 stk.Anbefalet traktor størrelse:  over 25 hk.Best. nr. 90053400  9.495,-  46 cm prof. vertikalskærer  Pro Cut 460TGMotor: 163 cc TG500.Arbejdsdybde: 0-30 mm.Best. nr. 91546060100  6.995,- Fås også med B&S motor.  Pro Cut 460B.Best. nr. 91546040100  7.495,-

30 cm elektrisk 2i1 plæneluf-ter/mosfjerner MPC 1200Motor: 230 volt 1200 watt.Arbejdsdybde: 0-30 mm.Best. nr. 90062099  895,-

Elektrisk  kantskærer EC1400Motor: 230 volt  1400 watt.Justerbart styr.Best. nr. 90062053  795,- 

Forhandler:

SKIVEHØSTER OG GROVKLIPPER PROFESIONELLE PLÆNETRAKTORER

CYLINDERKLIPPERE · PLÆNEKLIPPERE BATTERI/BENZIN/ELEKTRISKPLÆNETRAKTORER · SKIVEHØSTER OG GROVKLIPPER PLÆNELUFTER/VERTIKALSKÆRER · KANTSKÆRERTexas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. 

Benzin  kantskærer EC2600Motor: 26 cc 2-takt. Justerbart styr.Best. nr. 90062059  1.595,-40 cm m. opsamlerboks Spinner 40HKlippehøjde: 15-32 mm.Best nr. 90062009 595,-Fås også u. opsamlerboks.Best nr. 90062010 495,-

38 cm aluminium  Spinner Alu 38HStøjsvag.Klippehøjde: 15-55 mm.Best. nr. 90062007 795,- 

CYLINDERKLIPPERE

Tekton GK 550B GrovklipperMotor: 190 cc B&S Quantum Series 650.Klippebredde: 55 cm.Kapacitet: 1.485 m2/t.Klippehøjde: 2 – 10 cm.Højdejustering: 7 positioner.Fremtræk: Ja, 2,7 km/t.Best. nr. 90063082  10.995,-

Beskyttelsesskærm for skivehøstereBest. nr. 90063083  595,-

Tekton SK 260B SkivehøsterMotor: 190 cc B&S Quantum Series 650.Klippebredde: 60 cm.Kapacitet: 1.600 m2/t.Klippehøjde: 4 cm.Fremtræk: Ja, 2,7 km/t.Antal knive: 2.Vægt: 36 kg.Best. nr. 90063080  10.495,-

Tekton SK 360HSkivehøsterMotor: 160 cc Honda GCV 160. Klippebredde: 60 cm.Klippehøjde: 4 cm.Kapacitet: 1.600 m2/t.Fremtræk: Ja, 2,7 km/t.Antal knive: 3.Vægt: 36 kg.Best. nr. 90063081  11.995,-

FliserensesætBest nr. 90062054  125,-
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HÆK OG TRIMMER2011

TRIMMERE · BUSKRYDDERE · KOMPOSTERE GENERATORER · HÆKKEKLIPPERE · BATTERI TRILLEBØR

KOMPOSTERE

BATTERI TRILLEBØR - POwER CART 120

Elektrisk komposter KV 2500Handy komposter med integreret  opsamlerboks på 60 l.Klarer op til 4 cm grentykkelse.Motor: 2500 watt.Best. nr. 90063051  1.495,- 

Prof. komposter - benzin LGM 4000Stærk Honda-motor som leverer et  flot resultat. 36 slagler og knivblad  med 1 kniv. Klarer op til 8 cm  grentykkelse.Motor: 270 cc Honda.Best. nr. LGM4000  19.995,- 

Trillebøren til det grove arbejde2 timers effektiv arbejdstid og nem at manøvrere. Max. belastning 120 kg.Arbejdshastighed op til 3,5 km/t og totalbredde på 78 cm.24 volt 10 Ah.Best. nr. 90063062  5.495,-   

Ekstra batteriBest. nr. ES002  650,-   

Texas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. 

Forhandler:

GENERATORER1000 watt kuffertgene rator benzin  TGE 1000TiMax effekt 1000 watt og kontinuerlig effekt 900 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063070  2.995,-  2000 watt kuffertgene rator benzin  TGE 2000TiMax effekt 2000 watt og kontinuerlig  effekt 1600 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063071  3.595,-   2300 watt gene rator benzin  TGH 2301Max effekt 2300 watt og  kontinuerlig effekt 2000 watt.Best. nr. TGH2301  2.495,-  3000 watt gene rator benzin  TGE 3000TiMax effekt 3000 watt og kontinuerlig  effekt 2800 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063072 6.995,-

Elektrisk løvsuger BV2400Sugekapacitet på  14m3/min. og blæse hastighed på 270 km/t.Kompostfunktion på 10:1.Motor: 230V 2400 watt.  Variabel hastighed.Best. nr. BV2400  695,-

Benzin løvsuger  GBV31Sugekapacitet på 12m3/min. og blæse hastighed på 250 km/t.Kompostfunktion på 10:1.Motor: 31 cc 2-takt.Best. nr. 90063006  1.195,-  

LØVSUGER - ELEKTRISK

LØVSUGER - BENZIN

M2011H - 
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Forhandler:

Texas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. BRÆNDEKLØVERE · BRÆNDESAVE · KÆDESAVE LØVSUGERE · HØJTRYKSRENSER · KOMPOSTERE · ATV

TRÆ2011
LØVSUGER - ELEKTRISK

ATV400 cc ATV - Bison Kraftfuld 400 cc ATV med 4-WD. Elektrisk gearskifte og topha-stighed på 80 km/t.Trækspil foran.Best. nr. 90052069  39.995,- 

Elektrisk komposter KV2500Handy komposter med integreret  opsamlerboks på 60 l.Klarer op til 4 cm grentykkelse.Motor: 230 volt 2500 watt.Best. nr. 90063051  1.495,- 

KOMPOSTEREProf. komposter benzin LGM4000Stærk Honda-motor som leverer et flot resultat. 36 slagler og knivblad med 1 kniv. Klarer op til 8 cm grentykkelse.Motor: 270 cc Honda.Best. nr. LGM4000  19.995,- 

LØVSUGER - BENZIN

Elektrisk løvsuger BV2400Sugekapacitet på  14m3/min. og blæse hastighed på 270 km/t.Kompostfunktion på 10:1.Motor: 230 volt 2400 watt.  Variabel hastighed.Best. nr. BV2400  695,-

Benzin løvsuger  GBV31Sugekapacitet på 12m3/min. og blæse hastighed på 250 km/t.Kompostfunktion på 10:1.Motor: 31 cc 2-takt.Best. nr. 90063006  1.195,-  

GENERATORER1000 watt kuffertgene rator benzin  TGE 1000TiMax effekt 1000 watt og kontinuerlig effekt 900 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063070  2.995,-  2000 watt kuffertgene rator benzin  TGE 2000TiMax effekt 2000 watt og kontinuerlig  effekt 1600 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063071  3.595,-   2300 watt gene rator benzin  TGH 2301Max effekt 2300 watt og  kontinuerlig effekt 2000 watt.Best. nr. TGH2301  2.495,-  

3000 watt gene rator benzin  TGE 3000TiMax effekt 3000 watt og kontinuerlig  effekt 2800 watt. Indbygget inverter.Best. nr. 90063072 6.995,-
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Pro Trac 900DE – DieselEn entreprenørmaskine med masser af power og el-start.Arbejdsbredde/dybde på hhv. 37-68/36 cm og  4 gear frem og 3 bak.Motor: 406 cc Powerline TD900E. Basismaskine (uden tilbehør). Best. nr. 90041260  19.995,-

Pro Trac 700D – DieselStærk maskine med mange tilbehørsmuligheder.Velegnet til anlægsgartnere og boligforeninger.Arbejdsbredde/dybde på  hhv. 37-58/36 cm og  3 gear frem og 2 bak.Motor: 296 cc Powerline TD600.Basismaskine (uden tilbehør). Best. nr. 70020960  15.495,-

Elektrisk kultivator  El Tex 1300Minifræser som er  effektiv i mindre haver.Arbejdsbredde/dybde  på hhv. 28/20 cm.Motor: 1300 watt.Best. nr. 90062084 995,- 

Pro Trac 680TG – Benzin2-hjulet traktor til finger - klipper, fræser og kost.Arbejdsbredde/dybde på  hhv. 50/34 cm og 1 gear  frem og 1 bak.Motor: 196 cc  Powerline TG650B.Basismaskine (uden tilbehør). Best. nr. 42020880  7.495,-  

Elektrisk skuffejern ES 300Lav vægt og nem at komme  rundt med i haven.Arbejdsbredde/dybde  på hhv. 15/10 cm.Motor: 300 watt.Best. nr. 90063007  795,- 

Forhandler:

HAVEFRÆSERE · 2-HJULEDE TRAKTORER MED FRÆSERE  KULTIVATORER · JORDBOR

2-HJULEDE TRAKTORER MINI KULTIVATORER

JORDBOR NEG 52

Tilbehør til 680TG:Efterhængt fræser 50 cm   . . . . . Best. nr. 978511 3.595,-Kost 80 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best. nr. 93350080100  5.495,-Fingerklipper 96 cm . . . . . . . . . . . . Best. nr. 9L2411 4.495,-Opsamlerkasse . . . . . . . . . . . . . . . . Best. nr. 93300200100  1.995,-

Tilbehør til 700D:Efterhængt fræser 37-58 cm . . Best. nr. 984511  3.995,-Kost 80 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best. nr. 93500080100  8.995,-

Tilbehør til 900DE:Efterhængt fræser 37-68 cm . . .Best. nr. 984611  4.995,-Kost 80 cm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Best. nr. 93500080100  8.995,-Kost 100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Best. nr. 93500100100  9.995,-

FERTILIZER5-i-11 maskine  - 5 anvendelse muligheder.

1-mands betjent. Boredybde på 70 cm og mulig-hed for forlænger. Excl. bor. 52 cc 2-takt.Best. nr. NEG52 4.995,-  TILBEHØR:100 mm bor  - Best. nr. 55720040  995,- 150 mm bor - Best. nr. 55720170  1.195,- 200 mm bor - Best. nr. 55720350  1.395,-Forlængerrør 40 cm - Best. nr. 55750360  495,-

Texas A/S - www.texas.dkDer tages forbehold for trykfejl, leveringssvigt, pris-, tekniske- og designmæssige ændringer.Priser er incl. moms og er gældende til 31. december 2011 eller så længe lager haves. 
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El Tex 750Minifræser til bede.Arbejdsbredde/dybde  på hhv. 28/20 cm.Motor: 750 watt. Best. nr.  90062085 795,-

TILBEHØR Pro Trac 700 - 900Efterhængt fræser  Kræver 4,00 x 8 hjul. Best. nr. 984611  4.995,-  (Pro Trac 900 - 37-68 cm.) Best. nr. 984511   3.995,- (Pro Trac 700 - 37-58 cm.)                Kost 80 - 100 cm. Best. nr. 93500080100   8.995,- (Pro Trac 700 og 900 -80 cm.)Best. nr. 93500100100   9.995,- (Pro Trac 900 100 cm.)PlovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 943122  1.295,-

VendeplovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 943222  1.995,-

HyppeplovKræver tilbehørsramme. Best. nr. 944122  1.295,-                   

Miljørive 75 cm. Best. nr. 93500500100  3.495,-                   

Rotorklipper 75 cm.Kræver frontvægt. Best. nr. 9L6411  5.995,-                   

Fingerklipper 117 cm. Best. nr. 9L6911  7.995,-                   

Skrabeblad 125 cm. Best. nr. 9E6511  2.995,-                   

Sneslynge 70 cm. Best. nr. 9E9622  9.995,-

Hjulsæt Best. nr. 900112 (4.00 x 8)   695,-Best. nr. 900412 (5.00 x 10)  1.495,-Frontvægt Best. nr. 9G4812  995,- Tilbehørsramme Best. nr. 945322  1.595,-Træk-bom Best. nr. 9F4212   495,-Modpart for quick kobling Best. nr. 954812  795,-TILBEHØR Pro Trac 680OpsamlerkasseMonteres på kost Best. nr. 93300200100                   1.995,-Efterhængtfræser 50 cm.Kræver 4.00 x 8 hjul. Best. nr. 978511  3.595,-

Kost 80 cm. Best. nr. 93350080100  5.495,-                   

Fingerklipper 96 cm. Best. nr. 9L2411  4.495,-                   M2011J - P
rinted 01/2
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Forår

Se hele produktprogammet og nærmeste forhandler på www.texas.dk

Robust fræser med mange tilbehørsmuligheder.Arbejdsbredde/dybde på hhv.  30-55 cm og 1 gear frem og 1 bak.Motor: 168 cc Powerline TG510.Best. nr.: 90050180

4.995,-
HavefræserTX501TG

Robust og stærk

Motor: 200 cc TG675Selvkørende.Central højde justering.60 liter opsamleboks. Baghjul med kuglelejer.Best. nr: 90066051

2.495,-
Plæneklipper

60 liter

Gør det let

SORT/HVID UDGAVE:

Brodering

Stempler

Fax
o.lign.GRÅTONE UDGAVE:
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Klubblade
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Tryksager

Brevpapir

Visitkort
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Tøj
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FARVER:

Blå: 100% cyan, Pantone: Process Cyan 

Grå: 60% sort 

manual
DESIGN

KNOWHOW

Kampagner

Kampagner med et klart 
budskab klarer sig klart 
bedre...

Målet skal sættes. Målgrup-
pen skal defineres. Hvilke 
budskaber skal kommuni-
keres? Hvilke medier bør der 
bruges og i hvilket omfang 
skal de  bruges i dine kam-
pagner? 

Vi hjælper, rådgiver,  designer, 
planlægger, producerer og 
 følger op på hele forløbet, 
også resultatet.
Vi laver resultatorienterede 
kampagner, hvor ideen er 
enkel og har klare buds kaber.

06 
Brands - totalkampagner med massemedier
Stærke brands skal vedligeholdes og markedsføres 
kontinuerligt. Vi har igennem mange år arbejdet med 
markedsføringsmaterialer for importøren af SEIKO, 
Pulsar, Lorus, Hugo Boss, Asics og Maurice Lacroix ure. 
Totalkampagner hvor bl.a. brugen af massemedier som 
annoncer, outdoor eller TV er omdrejningspunktet.

11
Medlemspleje
I dette tilfælde er 
hovedmediet for
bundets medlems
magasin på 36 sider, 
der udkommer seks 
gange om året. 
Dansk Sportsdykker 
Forbund har med 
sine 8000 med
lemmer en stor 
informationsflade. 
Der anvendes man
ge spændende ma
terialer og medier i 
kommunikationen 
og ”plejen” af med
lemmerne.

10
Tilbuds-
kampagner
Tilbudskampagnen 
er naturligvis, som 
ordet siger, meget 
vinklet på tilbud og 
salg. Det kræver, at 
USP’er og pris får 
en synlig og frem-
trædende placering 
i materialet. Modtageren må ikke være i tvivl 
om, hvad du vil sælge – og hvilken pris, du vil 
sælge til. Visuelle temaer og produktfokus er 
vigtigt i denne type materiale.

12 
Annonce-
kampagner
Der er typisk to veje 
at gå i forbindelse 
med annoncering. 
Den ene vej er med 
vægten lagt på image 
og profil. Den anden 
er med vægten på 
salg. Sidstnævnte 
variant er den nem-
meste at måle resul-
tater på. Og et mix af 
de to veje giver ofte 
et overraskende godt 
resultat.

07 
Udvikling og motivation
Kampagner af denne type har typisk 
to formål: Den skal virke udviklende 
og motiverende internt hos afsender. 
Og den skal virke informativ i forhold 
til den gruppe, der modtager service
ydelsen og kommunikationen.

09 
Arbejdsredskaber
Når dine materialer 
skal være et arbejds-
redskab for andre, skal ikke bare layoutet være 
i top. Kommunikationen og informationerne 
skal også virke i praksis. Det kræver som altid en 
målgruppe, der er klart defineret. Et materiale-
valg, der matcher opgaven. Og en kommunika-
tionsform, der er gennemtænkt og målrettet.

KNOWHOW

08 
Information
Når information skal 
synliggøres, er det 
vigtigt at holde 
budskabet enkelt og 
klart. Der skal holdes 
fokus på rammerne 
for kommunikationen 
og på det medie, der 
er bedst til situationen.


