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VIGTIGT

Kom i så god tid som muligt hvis I skal have 
CX til at hjælpe med en speciel flyer til 
messetilbud og lignende.

Vi vil gerne lave dem, men vi behøver tid til 
planlægning og produktion.

For så vidt muligt, altid uddele:

• Lyreco Magazine

• Kataloger og flyers

• Goodiebags med eget vand, tyggegummi 
eller pastiller, almen flyer, Lyreco kuglepen, 
Lyreco desinfektionsgel e.l.

Overvej også:

• Messetilbud

• Konkurrencer

• Loop af Lyreco video på skærm

Kundeservice Back-Office administrerer vores standard 
messeudstyr.

Det bestilles online - klik her.

https://forms.monday.com/forms/3d04acc5d5f6099efef41dec638c4364?r=use1


01
Linkwall med 
spots

• Udgør bagvæggen på jeres messestand.

• Samlevejledning (fra producenten) findes sammen med 
materialet og uddybende guide findes sidst i denne guide. 

• Det er ikke svært; men man skal være 2 personer.

02
Front desk /
Podium case 

• Her påsættes magnetstrimmel med velcro på fronten, samt 
en ekstra bane, som dækker hjulene.

• Bordpladen monteres og der kan isættes hylder. Alt til 
denne, ligger i selve Podium case.

• Er opbevaring for Linkwalls.

03
Brochurestativ 
fra Deflecto

• Stativ 6 fag til A4

• Sølv

• Samlevejledningen findes sammen med materialet.



04

Rundt 
Højbord med 
to stole

• 1 x Højbord: Ø70 x H100 cm

• 2 x Cafestole: 43 x 106 x 44 cm

• SAP nr. 14.381.204

05
Display / 
Vitrine

• 2 meter i højden og inkl. lys

• Drej/hiv stille og roligt op, så folder det sig ud, som det skal.

• Det tages ned på samme måde ved at stille og roligt 
dreje/pres det nedad.

06

Bomuldsnet 
med lange 
remme

• Logo og slogan på den ene side. 

• 38x42 cm og Oeko-Tex certificeret.

• Kan bruges til goodiebags m.m. 

• Sap.nr. 3.055.054



07

Firkantet 
tremmebord / 
trallebord

• 2 x bordbukke: 58 x 70/93 cm

• 2 x tremmebordplade: 28 x 180 cm

• Sap nr. 14.381.192

08 Rollups

• 3 stk. rollups på dansk 

• Der er spot til hver rollup

• Ligger i hver sin kasse, som er hvid

09 Dug

• Dug

• Disse er Ø100 cm og med logo på toppen.

• De kan bruges til fx runde ståborde Der er 3 stk. til hvert 
land



10 Stikdåse
• Med jord og 4-5 udtag

• Hvid

11 Mini Mentos

• Smag: Frugtmix – ca. 10,5 gram

• Trykt på FSC-certificeret papir og pakket i kompostbar folie.

• Kan bruges til goodiebags



Guides til samle og nedtage



1. Tøm Podium case

2. Rejs den op og lav en vinkel, der passer til bordpladen

3. Bordpladen klikkes fast med de 4 klemmer

4. Sæt den hvide banner med Lyreco-logo henover og sæt fast med 
velcrobånd

5. Sæt det sorte banner med velcrobånd nederst for at dække hjulene

6. Sæt hylderne i, hvis ønsket
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