Rygsæk til drinks
www.rocketpacks.de Fremstillet i Tyskland

• Du ved ikke, hvordan du giver dig liv i din
kampagne eller forbedrer salgsfremstød?
Prøv vores mobile rygsække til drikkevarer!

Denne tendens, som har vist sig at være
fremragende i ind-og udland, vil bestemt
appellere til dig. Bare vælg en af vores rygsække,
så kan du "gå på vejen.

• Hvor der anvendes rygsække: kampagner
salgsfremmende produktstøtte koncerter,
festivaler, pilgrimsrejser, byfestivaler,
swimmingpool, bjerg resorts, offentlige rum,
stadioner, detailkæder og mere ...
Hvad kan vi gøre?
• For at gøre rygsække og promotorer let synlige
leverer vi følgende:
• Virksomhedsbesked på kroppen af en rygsæk.
• fiksering af produktet på en mobil rygsæk
(produktion mulig)
flag er knyttet til rygsækken med firmaet eller
produktlogo
• Virksomhedstøj (bukser, T-shirt, sportskappe
osv.) Trykte kopper med reklamemeddelelse fra
virksomheden (logo eller produkt)
• En drink til servering og andre salgs- og
brandingsmuligheder, der passer til dine behov og
krav
Nøglefærdigt projektimplementering:

Baseret på dine krav er vi glade for at realisere
hele nøglefærdige begivenheden inklusive:
Forberedelsesplan, handlingsscenarier,
udvælgelse og træning af promotorer, design af
egnede drikkevarer
Salgsfremmende materialer:
Vi tager os af den tekniske og organisatoriske
support af hele begivenheden
• egnet til enhver drik »varm / kold, kulsyre /
kulsyre
• lavet af varmeisolerende nylon
• opretholder drikkevarekvaliteten i meget lang
tid
• Leveringsslange med isolering og dækning
• 11,35 l ståltank med beskyttelsesventil
• Annoncestørrelse 77 cm x 44 cm
• Kopholder til alle koppetyper
• Pumpe til tryk på beholderen
• Andet tilbehør - tøj, hatte, flag, balloner, flag
osv.

Farve: Sølv (andre farver på forespørgsel)
Nettovægt: 5,8 kg
Mål: 53 x 35 x 34 cm

• egnet til kolde drikke - kulsyreholdige og stille
• lavet af god varmeisolerende plast
• let at rengøre
• to doseringsslanger med isolering og dækning
• 2 x 5 liter PET
• 63 cm x 29 cm reklamemuligheder i
gennemsigtig taske
• Kopper, diameter 9 cm, højde 42 cm

• Håndpumpe til trykbehandling af begge kar
• Andet tilbehør - tøj, hatte, flag, balloner, flag
osv.
Farve: Sølv (andre farver på forespørgsel)
Nettovægt: 1,2 kg
Mål: 40 x 30 x 26 cm
• Lavet af nylon med god varmeisolering
• Opretholder produktkvaliteten over en lang
periode
• Velegnet til enhver drikkeboks i en flaske
• Velegnet til klumpede fødevarer såsom
sandwich, snacks, is osv.
• Med tre justerbare indvendige lommer
• Åbn eller lukket med det samme
• polstrede skulderstropper
• reklamemeddelelse
• gennemsigtige velcro-lommer Dimensioner: 50 x
21,50 x 14,34 x 14 cm

• andet tilbehør - tøj, hatte, flag, balloner, flag
osv.
Farve: Sølv (andre farver på forespørgsel)
Nettovægt: 2,2 kg
Mål: 58 x 40 x 22 cm

1. Salg og service: Overvejer du at købe en
drikryggsæk?
Kontakt os, så sender vi dig en prisliste med vores
tilbud i henhold til dine ønsker.

Vi tilbyder dig: Komplet service, operatørtræning,
relevante komponenter, reservedele, leje:
Drikkepakkens lejeperiode afhænger helt af dig og
dine krav.
Oftest tilbyder vi: Dagligt, Ugentligt, Månedligt,
efter aftale intet!
1. Prisliste for standardleje eller beregning til
måling af efterspørgsel sendes til dig på
anmodning. Bare har en idé: Hvilken slags drikke
vil jeg gerne trække ud af min rygsæk
2. Hvor længe ønsker jeg at leje min rygsæk?
Rygsække kan arrangeres med os, inden vi låner
og tjekker ud.
3. Rocketpacks har været i drift siden 1995 og har
siden med succes forberedt og gennemført en
række kommunikationskampagner såvel som et
antal egne forfatterprojekter.
4. Tilbyder omfattende tjenester inden for medier,
PR, reklame, marketing og event management.

5. Hydrationspakker har været en attraktiv form
for præsentation i årevis. I løbet af denne tid har
rygsækkerne vundet en række faste kunder, der
bruger rygsækkene som en del af deres
salgsfremstød, produktpromovering, forskellige
kampagner osv.

6. Vores agentur bestræber sig også på at bidrage
til udviklingen af kulturelle, sociale og
uddannelsesmæssige områder og deltager derfor
aktivt i velgørende og nyttige projekter.

7. Vi mener, at så snart du er bekendt med
tilbudet om, og vi bliver din partner i
implementeringen af dine ønsker.
Rocketpacks er specialiseret i fremstilling, salg og
udlejning af drikkeposer til drikkevarer, og er en
eksklusiv leverandør.

