Rygsæk til øl
www.rocketpacks.de Fremstillet i Tyskland
Denne øl-rygsæk har en specielt syet ind etiket

• Det indre af øl-rygsækken er lavet af et specielt
vandafvisende materiale. På bagsiden af låg er en
taske til dokumenter og certifikater.

• Se på den termiske rygsæk fra bagsiden af
sælgeren. Bærehåndtag og korrekt valgt
bæltesystem og rygpuder. Alt gøres til timers salg.

• På bagsiden af rygsækken er der en særlig
reklameplads til branding-enheder
Systemet til at opretholde den oprindelige
temperatur på ølet leveres af et specielt
varmeisolerende materiale anbragt inden i
rygsækens vægge.
• Der er gummipropper i bunden af rygsækken for
at hjælpe med at holde stoffet i din termiske
pakke rent længere
• Kopdispenser er fastgjort til venstre for
personen. Sælgeren tager selv et glas fra
dispenseren. Mulighed for at placere glas 180-500
ml
• Et beskyttende og dekorativt stofdæksel
placeres på brillerens dispenser og sys i farven på
sættet.
Dobbeltsidet flag til branding (inkluderet i
standardpakken)
Talepose til forbrugsstoffer (fløde, portioneret
sukker osv.) Og penge (inkluderet i
standardsættet)

Stor mærke øl rygsæk med praktisk slange til
aftapping af øl. På siden af rygsækken er en
dispenser til kopper. Det holder temperaturen på
varmt og koldt øl perfekt lodret.
Se en kort video om arbejdet med rygsækken:
Vi viser, hvordan man arbejder med enheder. Vi
afslutter ikke uddannelsen på dit kontor i mere
end 1 time.

2 kvalitet
Enheden har bestået status. Gennemgå udstedte
relevante certifikater.
3 hele året rundt

Rygsækken holder varmen perfekt. Og holder også
kulden perfekt. Velegnet til al øl.
Tjen penge ved at sælge øl! Særlige betingelser for
reklamebureauer.
Egen produktion af Rocketpacks
1 års garanti indkøbscentre, stadioner, kampagner
Hvor kan jeg bruge en rygsæk?
Dusinvis af steder at bære en rygsæk: Strande,
festivaler, køer, koncerter, parker, min egen
virksomhed, hvad man skal overveje, når man
køber?
HVAD SIGER DU OM Øl-rygsæk?
På rygsækken er 2 reklamepladser: Sæt rygsækken
i - 69x34, 5 cm og et bilateralt flag 47x31 cm
1. Den holdbare og fugtbestandige glasholder er
lavet af uknuselig og sikker polycarbonat.
2. Takket være Easy Weight-systemet kan
rygsækken let bæres på skuldrene i lang tid uden
at blive træt.
3. Reklameplads, bægerholder, vægt losset

4. Branding: Du kan bestille produktion af en
rygsæk helt i dit unikke farve.
5. Tap: Praktisk, hygiejnisk og sikker påfyldning af
termos, stål af fødevarekvalitet
6. Detaljer om rygsækken, der kommer i kontakt
med væsken, består udelukkende af
fødevarematerialer
Afhængig af øltypen, typen af begivenheder og
placeringen vil vi være glade for at gøre dig til en
uforpligtende.
Du vil altid modtage tilbuddet inden for 24 timer
efter anmodningen. Så du straks får et komplet
billede af mulighederne, tager vi her alle dine
ønsker.
LETT OG KLAR: Øl-rygsækken og relaterede
materialer er lette at håndtere og har altid klare
instruktioner. På denne måde sikrer vi dig, at du
optimalt kan bruge din lejeperiode.

Er specialist inden for mobiløl. Medbring en øl til
de besøgende på dit arrangement eller
forfremmelse. I kombination med det rigtige
branding er hydreringspakkerne et ægte blikfang.
Service og reklame i én! Læs om de forskellige
muligheder.
1. FLEKSIBEL: er fleksibel og har vist sig at være
effektiv. For udlejning af 1 øl-rygsæk til de store
anmodninger om komplet mobil catering til større
begivenheder og festivaler bedes du kontakte.
Læs om mulighederne.
2. REKLAME:

3. Ved at knytte branding af hydratiseringspakker
til begivenheden eller ved at indikere, hvilket øl du
serverer, øges besøgendees deltagelse i dit
arrangement. Vi er glade for at hjælpe dig med
branding design.

4. Vi tilbyder to varianter: Standard Branding og
Luxury Branding. Læs om mulighederne.
5. Selvfølgelig er en rygsæk ikke komplet uden
drikke og tilbehør til at tilberede drikken. Derfor
leverer vi også alt det tilbehør, du ønsker. Tænk
på selve drikken, på kopper, mælk og sukker, men
også på (trykte) kopper.

6. Foruden øl og tilbehør fortsætter vi vores
service ved også at tænke på kommunikation.
7. For eksempel tilbyder vi en øl-rygsæk til at
fremhæve din begivenhed.

