
Original: MultiTryck Originalen skall vara högupplösta (300dpi) och utskriftsfärdiga pdf. Samtliga
 original skall finnas i en och samma fil som olika sidor (T.ex. 10 olika original

är 10 sidor). Sidstorleken måste vara exakt (Höjd 65,0mm x Längd 152,4mm).
VariabelTryck Beror på vilken typ av Variabeltryck som skall göras. Kontakta oss för 

vidare information.

Originaljobb: Vi kan hjälpa till med att konvertera delvis färdiga orginal till tryckfärdiga original mot 
timdebitering enl. separat prislista. 

Tryckmallar: Finns på www.frebbenholm.se

Blandning: De färdiga flaskorna sorteras inte på något sätt, utan blandas slumpmässigt i leveransen.

Sveriges snabbaste vatten !
Nu med Multi- & VariabelTryck !

Kontakta oss
Frebbenholm Trading AB
Postadress: Box 298, 751 05  UPPSALA
Telefon: 018 - 55 18 44
Email: info@frebbenholm.se
Webbplats: www.frebbenholm.se

Bara vanligt vatten - men ändå helt unikt

MultiTryck
Innebär att en och samma leverans får många olika 
tryck som blandas i leveransen. Du kan blanda 2 olika 
eller 100 olika original i Din order. Vi debiterar ingen 
extra kostnad under förutsättning att vi får helt färdiga 
original från Dig.

Tänkbara användningar:
Låt fantasin flöda. Här är några förslag. 

Kampanj - Blanda flaskor med bilder/slogan från olika 
delar av kampanjen.

Politik - Blanda flaskor med olika budskap.

Samlarobjekt - Idrottsföreningen kan blanda flaskor 
med bilder på alla medlemmar i ett visst fotbollslag. 
Kanske supportrarna vill köpa en av varje.

Specialerbjudanden - Blanda flaskor med olika 
erbjudanden.

VariabelTryck
Innebär att varje flaska får ett extra tilltryck, t.ex. ett 
serienr, lottnr, namn eller liknande. Det innebär en del jobb 
att skapa/sätta upp ett VariabelTryck. Därför offererar vi 
detta från fall till fall. 

Tänkbara användningar:
Egentligen är det bara Din egen fantasi som begränsar. 
Tack vare att vi utnyttjar en riktig utvecklingsmiljö för att 
generera den variabla informationen är det bara en fråga om 
programmering. Ibland är det lätt, och ibland är det lite 
svårare, men i princip allt är möjligt.

Lottsedel - Låt varje flaska få ett unikt nummer, bokstavs-
kombination eller liknande.

Inträdesbiljett - Låt varje flaska få en unik märkning. Pricka 
sedan av i porten mot lista över vilka märkningar som finns.

Bordsplacering - Skapa unika par. Varje unik märkning 
finns i 2 exemplar. En placeras ut på bordet, och den andra 
delas ut till de som ankommer.

Gruppbildning - Skapa unika grupper, t.ex. med 5 i varje. 
Låt sedan deltagarna leta upp sin grupp med hjälp av 
flaskan dom fått.


