
Et nyt prisbilligt medie der kombinerer
branding og samfundssind

MASKBAG



En enestående  
markedsføringsmulighed

MaskBag er en fantastisk mulighed 
for at påvirke din målgruppe med et 
medie, som de har på sig hele tiden, 
i tasken eller i lommen – og ser igen 
og igen.

Modtageren vil med glæde tage imod 
MaskBag som en positiv og nyttig 
gave, og opfatte at afsenderen udvi-
ser samfundssind og interesserer sig 
for sine medmennesker.

MaskBag kan udformes helt efter 
eget ønske. Der er tre ydre flader, 
som kan benyttes til dit budskab.

Mundbind er blevet en del af vorres 
allesammens hverdag. Så længe 
det er et vilkår er det vigtigt, at det 
også bruges rigtigt og ikke mindst 
opbevares rigtigt. Det gør det alt for 
sjældent.

Derfor kan vi nu tilbyde et praktisk og 
hygiejnisk omslag – MaskBag.

Det er udviklet i Schweiz, hvor det har 
fået stor succes som et medie som 
virksomheder, kommuner, organisati-
oner og andre bruger til både at gøre 
noget godt og samfundsnyttigt – og 
samtidig profilere og brande sig på 
en positiv måde. 

Hjælp dine kunder eller medarbejdere til en mere sikker  
og hygiejnisk håndtering af deres mundbind



MaskBag er bæredygtig

MaskBag er fremstillet så miljø-
rigtigt som muligt. Den er trykt 
på PurePrint karton, er trykt med 
bæredygtige vegetabilske farver 
og er Cradle to Cradle certificeret. 
Kartonen kommer fra FSC skovbrug 
i Europa. MaskBag kan bruges flere 
gange og bortskaffes som alm. 
 papir efter brug

Det specielle foldeprincip gør, at 
virus ikke kommer i kontakt med 
brugeren.



KLS PurePrint A/S
Jernholmen 42 A
2650 Hvidovre
KLS@KLS.DK 
0045 3634 2900

KLS PurePrint A/S
Bjørnholms Allé 22 
8260 Viby J
BEH@KLS.DK
0045 2445 0535

MaskBag produceres af KLS PurePrint A/S,  
som fremstiller bæredygtig emballage  

og bære dygtige tryksager. 

Se mere på www.maskbag.dk og  
www.klspureprint.dk

Rent praktisk

Ønsker du at gøre brug af mulighe-
den for at påvirke dine kunder på 
en positiv måde, så kontakt os for 
nærmere oplysninger eller for aftale 
om produktion.

Vi fremsender stansetegning, som 
kan benyttes til udformning af 
trykfilen.

Priseksempler på  
individuelt design

 Antal Pris excl. moms. Pris pr. styk
 500 9.134 kr. 18,29 kr.
 2.000 12.245 kr. 6,12 kr.
 4.000 14.629 kr. 3,66 kr.
 8.000 19.401 kr. 2,43 kr.
 40.000 56.566 kr. 1,41 kr.


