
E-VENTI SOFT 50508-0022

E-TWENTY RECYCLED 50508-0125

E-VENTI REC. EXTRA 50508-0028 E-FIFTY 50508-0128

E-INFINITY REC. WHITE 50508-0220
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SKAPA DIN EGEN UNIKA REKLAMPENNA 
MED 360 KOMMUNIKATION - SÅ HÄR GÖR DU:

1. Börja med budskapet. Hur ser din logga ut? Har den några grafiska 
element som kan plockas upp i en 360-design? Kanske finns det en 
bild eller ett särskilt mönster som förknippas med er verksamhet? Tänk 
igenom vad du vill förmedla både i text och i form av känsla. 

2. Välj penna. Till vänster finns de pennmodeller som kan märkas med 
360-kommunikation. Välj den som passar bäst utifrån ditt budskap. Är 
loggan stor väljer du kanske en penna med större klips. Vill du addera en 
lyxigare känsla kanske du tar en penna med kromdetaljer osv. Använd 
standardfärger eller gör egna kombinationer av färger och detaljer.

3. Vilka 360-tekniker vill du använda? Basera beslutet på budskapet 
och känslan du vill förmedla. Räcker det med ett enbart visuellt resultat 
eller vill du ha en 3D effekt så att tycket också ger en taktil upplevelse?

4. Skicka din logo i högupplöst vektoriserat format till oss, tillsammans 
med dina eventuella tankar och idéer, så återkommer vi inom kort med 
offert och ett par olika tryckförslag/skisser.

360° KOMMUNIKATION
PENNOR & PRISER 2021:
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* Fler färger vid I-Light debiteras som ett Pattern-tryck. Startkostnad Pattern/I-Light: 600kr/färg,
  Digitaly/Velvet: 1000kr. Vid klipstryck tillkommer kliché med 600kr/färg. 

TRYCKTEKNIK: 500ST 1000ST 2000ST 5000ST 10000ST

360° - Pattern, pris/färg:  2,10 kr  1,90 kr  1,64 kr  1,32 kr  1,00 kr 

360° - Digitaly:  19,00 kr  11,00 kr 10,20 kr  7,00 kr  6,50 kr 

360° - I-Light 3D (1-färg)*:  18,00 kr 9,00 kr  8,30 kr 5,00 kr  4,60 kr 

360° - Velvet 3D (1-färg):  19,80 kr  15,00 kr  14,50 kr 10,40 kr  8,80 kr 

Tryck på klips, pris/färg:  2,10 kr  1,90 kr  1,64 kr  1,32 kr  1,00 kr 

ARTIKEL: 500ST 1000ST 2000ST 5000ST 10000ST

E-Venti Soft*:  9,90 kr  9,40 kr 8,70 kr  8,00 kr  7,50 kr 

E-Venti Recycled Extra:  7,90 kr  7,60 kr  7,30 kr  6,30 kr  6,20 kr 

E-Fifty:  15,40 kr  14,70 kr  13,60 kr  12,10 kr  11,50 kr 

E-Twenty Recycled:  7,90 kr  7,60 kr  7,30 kr  6,30 kr  6,20 kr 

E-Infinity Recycled:  10,60 kr  10,10 kr  9,70 kr  8,40 kr  8,30 kr 

* Märkes endast med Pattern. Leveranstid 4-5 veckor efter godkänt korrektur.  
  Samtliga priser angivna exklusive moms. Minsta kvantitet 500st.  
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PATTERN

PATTERN/RUNDSCREEN
Pattern/Rundscreen är lämpligtvis ett mönster med eller utan text i en eller flera 

färger från PMS-skalan Det roterande screentrycket sker innan ihopmontering 

vilket gör att hela pennans yta kan täckas, även under klipset. Det tryckta mönstret 

skapar ett personligt intryck som omedelbart väcker uppmärksamhet.

Bilden ovan visar E-Venti Soft med Pattern/Rundscreen på pennkroppen i 1 färg, 

samt ett 2-färgstryck på klipset. 
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DIGITALY

DIGITALY/DIGITAL TRANSFER
Digital tryckteknik som gör det möjligt att återskapa fotografiska bilder till minsta 

detalj. Resultatet blir en mycket visuell upplevelse och en kraftfull kommunikation 

på en penna som inte kan passera någon obemärkt. Även vid denna teknik kan 

hela pennans yta utnyttjas för att förmedla bilden av ditt varumärke.

 

Bilden ovan visar E-Fifty med Digitaly/Digitaltransfer (4-färg) på pennkroppen och 

1-färgstryck på klipset. 
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I-LIGHT

I-LIGHT 3D/UPPHÖJT TRYCK
I-Light har stor inverkan för känslan på din kommunikation. Trycktekniken gör 

det möjligt att återskapa din logotype eller vald grafik i olika tjocklekar som kan 

uppfattas vid beröring. Dessutom förbättras 3D effekten av den höga glansen i 

UV-färgerna som används.

Bilden ovan visar E-Space Solid med I-Light 3D/Upphöjt tryck i 2 olika färger på 

pennkroppen.
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VELVET

VELVET 3D/SAMMETSTRYCK
Med den här tekniken kan du skapa logotyper eller annan design i enfärgad 

sammet. Den mjuka beröringen ger dig en unik reklampenna som både syns 

och känns. Tekniken kan även kombineras med annan 360-kommunikation för 

att addera djup och ytterligare färger till ditt tryck.

 

Bilden ovan visar E-Twenty Recycled med Velvet/Sammetstryck i kombination med 

Pattern/Rundscreen i 1-färg på pennkroppen samt ett 1-färgstryck på klipset.
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