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a4 plakat påske dgu

Alle klubber, der er med i STARTPAKKE kampagnen,
må bruge skabelonerne GRATIS indtil sæsonen slutter.

Påskeæg
for voksne

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

GAVEKORT - SKABELONPAKKEN

Her er en lille oversigt over de skabeloner, du nu har tilgængelige på dit
www.DANSKGRAFIKSYSTEM.dk - login.
Du kan nu selv lave
PLAKATER
ROLL UPS
BANNERE
FACEBOOK

DANSK GRAFIK
SYSTEM

Template a4 plakat gavekort sort text
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Template a4 plakat gavekort hvid text

Giv en gave
for livet

Giv en gave
for livet

Giv en gave
for livet

Giv en gave
for livet

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Med startpakken i hånden, bliver du introduceret
til golf på bedste vis med professionel undervisning,
lån af udstyr og socialt samvær med andre nye
golfspillere. Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Med startpakken i hånden, bliver du introduceret
til golf på bedste vis med professionel undervisning,
lån af udstyr og socialt samvær med andre nye
golfspillere. Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Med startpakken i hånden, bliver du introduceret
til golf på bedste vis med professionel undervisning,
lån af udstyr og socialt samvær med andre nye
golfspillere. Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Med startpakken i hånden, bliver du introduceret
til golf på bedste vis med professionel undervisning,
lån af udstyr og socialt samvær med andre nye
golfspillere. Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Pris 850 kr.

Pris 850 kr.

Pris 850 kr.

Pris 850 kr.

Startpakken er den perfekte gave
til én du holder af og som fortjener den
bedste start på livet som golfspiller!

se mere på www.lpgc.dk eller ring på 46 46 16 30

1080x180_påske dgu

Klubben har fået tilsendt KLUBBOLD og GAVEÆSKE som filer.
De skal bruges i skabelonerne.

se mere på www.tangegolf.dk eller ring på 86 86 86 86

1080x180 gavekort_boost

se mere på www.tangegolf.dk eller ring på 86 86 86 86

se mere på www.tangegolf.dk eller ring på 86 86 86 86

se mere på www.tangegolf.dk eller ring på 86 86 86 86

1920x672 gavekort

KØB EN
STARTPAKKE
TIL GOLF

KØB EN STARTPAKKE TIL GOLF

1920x672_påske dgu

Påskeæg til voksne

Alle skabelonerne kan gemmes i .PDF og .jpg
så de kan bruges både som printfil og som billedefil.
På side 7 er der en priseksempler på tryk af de forskellige, hvis du vil have
professionel tryk til gode priser.
Er der det mindste spørgsmål ringer du bare 30 33 44 15

Roll up 85x200 cm gavekort
Påskeæg
for voksne
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Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

Startpakken er den perfekte gave til én du holder af.
Vi vil gøre vores allerbedste for at give
dig den bedste start på livet som golfspiller!

www.kaloegolf.dk/seniorgolf

www.kaloegolf.dk/seniorgolf

www.kaloegolf.dk/seniorgolf

www.kaloegolf.dk/seniorgolf

Overraskelse
Sjovt
Sundt

Startpakken er den perfekte gave til
én du holder af og som fortjener den
bedste start på livet som golfspiller!
www.tangegolf.dk
Tlf.86 86 86 86
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Roll-up 85 x 200 cm eller Banner 85 x 200 cm
PERFEKT ALDER
AT STARTE PÅ GOLF

PERFEKT ALDER
AT STARTE PÅ GOLF

PERFEKT ALDER
AT STARTE PÅ GOLF

- også for dig:)

- også for dig:)

- også for dig:)

- også for dig:)
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- også for dig:)
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Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.

Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.

Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.
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Kurt Bache kbache@post.tele.dk Mob: xxx xxx
Freddy Larsen – melovi321@gmail.com Mob: 4230 6712
www.kaloegolf.dk
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Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig til
den største af klubberne i Kalø GC.
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Velkommen til
Torsdagsherrerne
i Kalø GC.

F

...

Ved fremmødet mandag morgen bliver der senest kl. 8:30 sat hold efter
lodtrækning. Vi spiller forskellige matchformer i henhold til matchplanen.
Vi mødes efter hver match i klubhuset til hyggeligt samvær.

ILIEGOL
AM

..........

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vores mål er at skabe nogle rammer, så flest mulig seniorer trives med
golfspillet og får mulighed for at danne nye netværk. Medlemmerne har vidt
forskellige handicap, så du kan også som begynder føle dig tryg, og du er
meget velkommen.

Vi glæder os til at se dig !

oeg
www.kal

PERFEKT ALDER
AT STARTE PÅ GOLF
F

.

PRIS FOR MEDLEMSKAB
Vi mødes hver mandag senest
kl. 8:30 med gunstart 9:00.
es hve
es hve

Sidste mandag i hver måned mødes vi til fællesspisning
og uddeling af præmier.

olf.dk/se

1080x180 6 grenet

TIDSPUNKT
Vi mødes hver mandag senest
kl. 8:30 med gunstart 9:00.
es hve
es hve

FORMÅL
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Seniorklubben er en ”klub i klubben” hvor både damer
og herrer er velkomne. Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Alle medlemmer af KGC, der er fyldt 55 år og som har spilleret til stor bane,
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Alle medlemmer af KGC, der er fyldt 55 år og som har spilleret til stor bane,
kan blive medlemmer. Medlem bliver du ved at møde op en mandag morgen, oplyse dit navn, medlemsnummer, og email-adresse.
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Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.
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Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.

oeg
www.kal

Er der det mindste spørgsmål ringer du bare 30 33 44 15

...

FOR KVIN

Seniorklubben er en ”klub i klubben”
hvor både damer og herrer er velkomne.
Klubben har i løbet af årene udviklet sig
til den største af klubberne i Kalø GC.

Alle skabelonerne kan gemmes i .PDF og .jpg
så de kan bruges både som printfil og som billedefil.
På side 7 er der en priseksempler på tryk af de forskellige, hvis du vil have
professionel tryk til gode priser.
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Så kan du selv lave
PLAKATER
ROLL UPS
BANNERE
FACEBOOK
4 SIDET FOLDERE (eller ligeså mange sider du vil)

UN
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Her er en lille oversigt over de skabeloner, du kan få tilgængelige på dit
www.DANSKGRAFIKSYSTEM.dk - login.
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6 GRENE - SKABELONPAKKEN
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Kan tilkøbes for kr. 1.800,- for 12 mdr.
Ingen opstartsudgifter.
Priserne er excl. moms.

www.kaloegolf.dk/seniorgolf
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Priseksempler

Når du først har lavet dine
pdf’er klar i systemet,
er det virkelig nemt at få professionelle

PLAKATER
ROLL UPS
BANNERE
FOLDERE
se vores gode priser på side 7
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SYSTEM

Budget Roll-up 85 x 200 cm
Basic Roll-up 85 x 200 cm

1 stk.
440
510

2 stk.
750
900

3 stk.
950
1.250

4 stk.
1.200
1.550

6 stk.
1.775
2.300

Banner 85 x 200 cm
Banner 150 x 150 cm

450
500

602
705

760
915

920
1.126

1.355
1.847

Foldere
4 sidet a5 170g Silk-papir

300
678

2x300
913

3x300
1.149

4x300
1.387

6x300
1.865

A3 plakater
170g Silk-papir

5
177

2x5
200

3x5
228

4x5
250

6x5
272

A2 plakater
170g Silk-papir

5
305

2x5
316

3x5
325

4x5
334

6x5
350

Det er nemt, hurtigt og i en god kvalitet.
Har du spørgsmål ringer du bare
30 33 44 15

Kan bestilles på
info@danskgrafiksystem.dk
eller
30 33 44 15
Priserne er excl. fragt og moms.
Pr. 25 marts 2019 forbehold for prisændringer.
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DU KAN OGSÅ FÅ
DIN HELT EGEN KLUBPAKKE

GRAFIK & PRODUKTION

BASISPAKKEN
DESIGN

KLUB IKONER

Åskov Golfklub præsenterer

Design og sikring af ensartet
og professionelt look

Ans
DENVognmandsforretning
GODE HERREKLUB
MAND

Klubben vil ikke være afhængig af en person med grafiske evner.
Alle hold og afdelinger i klubben kan bruge det!

DANSK GRAFIK
SYSTEM

A

SIKKER GRAFISK STIL I KLUBBENS FARVER
KORT FRA TANKE TIL HANDLING
GOD REKLAME OG ENERGI FOR KLUBBEN

STÆRK TIL SPONSORPLEJE

GENE

DANSK GRAFIK
SYSTEM

N

GOLFKLUB

GSDRE

SPONSORBOLDE
Tilretning af klubbens
sponsorlogoer som golfbolde,
så det bliver meget nemt og
professionelt at promovere
klubbens sponsorer.

Hver mandag fra 1. april og til 30. oktober mødes
vi til gode, hyggelige, forfærdelige matcher.
Det er konkurrence, hygge og godt sammenhold.

Se mere på de næste sider eller ring
for en uforpligtende snak
30 33 44 15

Meld dig tilvia golfbox eller kontakt
Jørgen Pedersen 86868686
hvis du lige vil vide lidt mere

Vi takker for støtten fra vore gode sponsorer.

Logoikoner af alle klubbens
afdelinger, så et klik kan
ændre skabelonen til
f.eks. “Juniorer”
www.aaskov-golfklub.dk

MULTISKABELON
LAV SELV PROF GRAFIK

Kan dække rigtig mange behov for hele klubben.
HUSK! Du bestemmer, hvad du skriver, billedet og hvilket klubikon du bruger.

GOLFKLUB

DANSK GRAFIK
SYSTEM

GOLFKLUB

GRAFIK & PRODUKTION

KOMPLETTE
LØSNINGER
TIL DIN KLUB

BASISPAKKEN
ENGANGSUDGIFT
KUN KR. 2.500,PR. MDR. KR. 250,-/12 MDR. 3.000,-*
INDEHOLDER
KLUBDESIGN
ALLE KLUBIKONER
ALLE SPONORLOGO
TILRETTES
+
MULTISKABELON
DER KAN BRUGES
AF ALLE KLUBBENS
AFDELINGER

Priserne er excl. moms.

PLAKATER
SPILLERPROFILER
SPONSORPROFILER
PRISSKILTE
SKÆRMREKLAMER
BANNERE
ROLL UPS
ANNONCER
BORDSKILTE
MATCHPLAKATER
FACEBOOK
DIPLOMER

Åskov Golfklub præsenterer

ANS VOGNMANDSFORRETNING

DANSK GRAFIK
SYSTEM

GRAFIK & PRODUKTION

Overgangen fra 2018 til 2019 bliver mærkbar for vores fremtidige
kommunikation og måden vi gør det på i alle medier...

nyt design mod nye tider...

Lav den perfekte
stue i din have!
- det findes ikke bedre:)

Ans Vognmandsforretning blev grundlagt i 1957
af Jens og Astrid Mortensen.
Firmaet bliv i 1998 overtaget af de nuværende
ejere Inge Mortensen og Bente Stokholm.
Der er idag ansat 19 medarbejdere i
Ans Vognmandsforretning.
Vores kerneområder er entreprenør kørsel
samt kran- og blokvognskørsel.

Blåbærvej 6
8643 Ans
Tlf: 86 87 00 39
mail@avans.dk
medlem 87-102

For at opnå en større ensartethed i
klubbens fremtidige markedsføring, det
være sig til pressen, intern i huset,
medlemmerne imellem, udvalgsinfo osv.,,
har vi nu afstemt linien fremadrettet.
Der er således oprettet skabeloner som
skal anvendes ved alle budskaber - både i
og udenfor klubben.
Vi synes selv at det er flot, og det er
samtidigt meget let at bruge for den
enkelte, når et budskab skal ud til alle...

Vi takker for samarbejdet.

STORT TILLYKKE

HOLE-IN-ONE
D.28. MAJ 2016 PÅ HUL 3
87-222 BENT MADSEN

- vi takker for det gode samarbejde!

Turen går til
de gode baner i
Spanien d. 12. feb.

Husk
Mors Dag
søndag den 9. maj

Drømmer du
om en ny udestue

-Snak med Martin!

- der er en, der bliver glad:)

- vi kan hjælpe dig!

Lige nu ekstra gode
tilbud til terassen

LAV SELV PROF
GRAFIK

Komplette havesæt til at
nyde sommeren i...

- ELLER FÅ ET SKRÆDDERSYET TILBUD TIL DIN KLUB
- vi takker for det gode samarbejde!

*HAR KLUBBEN ALLEREDE SAGT JA TIL TIL “6-GRENE-PAKKEN”
BLIVER DET SELVFØLGELIG MODREGNET

- vi takker for det gode samarbejde!

- vi takker for det gode samarbejde!

- vi takker for det gode samarbejde!
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Hvis du har lyst til at høre mere om

DIN HELT EGEN KLUBPAKKE
så skriv til
info@danskgrafiksystem.dk
eller ring

30 33 44 15
JEG ER KLAR MED GODE RÅD OG IDEER
Jeg har hjulpet golfklubber siden 1991
med venlig hilsen Tom Georgi

bruger danskgrafiksystem - hvad med din klub?

