
GAVEKORT - SKABELONPAKKEN
Her er en lille oversigt over de skabeloner, du nu har tilgængelige 
på dit DANSKGRAFIKSYSTEM - login.

Du kan se på næste side. hvor let det er at lave f.eks. en plakat.

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

NYE SKABELONER TIL DIG LAV SELV PROF GRAFIK

DANSK GRAFIK
SYSTEM

ER DU I TVIVL - RING 30 33 44 15 KOMPLET GRAFISK SYSTEM TIL HELE DIN GOLFKLUB
STÆRKT TIL BLA. SPONSORPLEJE

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!

Pris 850 kr.

Giv en gave
for livet

se mere på www.tangegolf.dk eller ring på 86 86 86 86
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VÆLG DIN TEMPLATE

Nu kan du copy-paste DGU’s tekst-
forslag ind i tekstfelterne og rette til
- eller bare udfylde felterne.

Du kan selv bestemme 
linieskift som du vil.

Hvis du ikke vil have noget tekst 
i et felt, lader du bare være med at 
skrive noget.

Billedet kan du forstørre og tilpasse 
som du vil ved at bruge + symbolet og 
sætte curseren ind på billedet for at 
flytte før du godkender.

Din logo bold får du ind ved at klikke 
på det grønne ikon

og finde den logobold på din comput-
er, du har fået tilsendt af DGU

Når den kommer ind klikker du på det 
grønne ikon i pop-up vinduet
- bolden er tilpasset

Det samme gælder gaveæsken

Her vil der hele tiden blive 
opdateret, så du har et preview 
af, hvordan det ser ud.

Når du er færdig kan du 
gemme en PDF
Det er en printfil så du kan 
printe på egen printer eller 
sende til trykkeri eller avis 
hvis det er en annonce.

Eller du kan gemme en JPG som er et 
billedeformat du kan bruge til f.eks. alle 
officeprogrammerne eller på facebook 
og hjemmesider.

Eller du kan gemme som document i 
systemmet - så du altid kan åbne det 
igen og rette til.

SÅ LET KOMMER DU IGANG LAV SELV PROF GRAFIK

DANSK GRAFIK
SYSTEM

ER DU I TVIVL - RING 30 33 44 15 KOMPLET GRAFISK SYSTEM TIL HELE DIN GOLFKLUB
STÆRKT TIL BLA. SPONSORPLEJE



GAVEKORT PÅSKE - SKABELONPAKKEN
Her er en lille oversigt over de skabeloner, du nu har tilgængelige 
på dit DANSKGRAFIKSYSTEM - login.

Du kan se på næste side. hvor let det er at lave f.eks. en plakat.

Er der det mindste spørgsmål ringer du bare 30 33 44 15
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ER DU I TVIVL - RING 30 33 44 15 KOMPLET GRAFISK SYSTEM TIL HELE DIN GOLFKLUB
STÆRKT TIL BLA. SPONSORPLEJE
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