
3DEN 
ULTIMATIVE

1 DEN 
BASALE

Konferencens varighed:
1/2 dag:  kr.  15.000
1 hel dag:  kr.  25.000
2 hele dage:  kr.   45.000

●  Formøde
●  Grafisk koncept, der passer til din virksomhed
●  Vi er til stede på hele konferencen
●   Visuel reportage: 12 siders pdf-fil med billeder og budskaber
●   Den visuelle reportage som app

●  Formøde
●  Grafisk koncept, der passer til din virksomhed
●  Vi er til stede på hele konferencen
●   Visuel reportage: 16 siders pdf-fil med billeder og budskaber
●  Slideshow til skærme i virksomheden
●   20 billeder til internt brug
●   Den visuelle reportage som app

2DEN 
UDVIDEDE

Konferencens varighed:
1/2 dag:  kr.  20.000
1 hel dag:  kr.   30.000
2 hele dage:  kr.  50.000

●  Formøde
●  Grafisk koncept, der passer til din virksomhed
●  Vi er til stede på hele konferencen
●   Visuel reportage: 20 siders pdf-fil med billeder og budskaber
●  Slideshow til skærme i virksomheden
●   50 billeder til internt brug
●   Den visuelle reportage som app
●   Design af 3 postere til ophængning med billeder og budskaber
●   Design af 3 memorykort til medarbejderne

Konferencens varighed:
1/2 dag:  kr.  25.000
1 hel dag:  kr.  35.000
2 hele dage:  kr.   55.000

PRISER I ØVRIGT:

●  20 redigerende billeder til internt brug  kr.  3.300,-
●  50 redigerende billeder til internt brug  kr.  6.000,-
●  Slideshow med billeder og budskaber  kr.  3.000,-
●  Ekstra sider i den visuelle reportage, pr. side  kr.     900,-
●  Opsætning af postere, 3 forskellige  kr.  6.000,-
●   Opsætning af memorykort, 3 forskellige  kr.  2.000,-

Alle priser er excl. moms

VISUEL REPORTAGE - DET FÅR DU

Vi får 80 - 85 % af vores sanseindtryk gennem øjet. Derfor er det vigtigt, at 
tænke visuelt, når du skal huske. Hvis du lytter til et oplæg, husker du 10 % 
tre dage senere. Hvis du sætter billeder på, er det op til 65 %.

Vi har et godt samarbejde med et trykkeri, der 
kan levere trykte hæfter fra dag til dag, så hvis 
du vil have den visuelle reportage, postere og/
eller memorykort leveret i et flot tryk, beregner 
vi en pris efter sidetal, oplag mm.


