GET YOUR LOGO IN MOTION

LogoTag sætter branding i bevægelse
Er I trætte af at følge strømmen, så har vi en
løsning, der er et glimrende supplement til
jeres markedsføring, nemlig vores cykler med
jeres logo.

deres image endnu bedre. Så lad vær med
at følge strømmen. Gå i stedet nye veje med
LogoTAG og få fuld brandingværdi af jeres
logo ved at ”sætte det i bevægelse”.

Vi er en nytænkende virksomhed, som vil
hjælpe andre virksomheder med at brande

Udover stor synlighed og effekt, er cykler
med til at forbinde jeres brand med motion

og sundhed, en vigtig del i moderne markedsføring.
Vi kan lave stort set alt inden for cykler. Du
bestemmer selv farver, modeller og specielle
ønsker. Vi kan producere lige fra 1 cykel til
ﬂere tusinde og det gælder også tøj og hjelme.

Det siger vores kunder
NOKIA Danmark

THULE

NOKIA Norge

Cyklerne fra LogoTag har været en stor succes for Nokia. Vi har produceret 6 forskellige
modeller over de sidste 4 år.

Fra idé til udførelsen var LOGOTAG den helt
rigtige partner for os. Som leverandør af Thule
cykelholdere udviklede vi en kampagne hvor
”Thule cyklen” var trækplaster og præmie på
en gang.

”Nokia har valgt å proﬁlere egne sykkler
i bruk mot sine forhandlere slik at de kan
bruke dem i utstilling i butikkvindu etc. Og
vi kjører salgskonkurranser slik at de som
er med kan vinne en Nokia sykkel. Dette har
vist seg å være veldig populært og kundene
jobber ekstra med våres produkter for å vinne
en sykkel.”

I første omgang blev de købt til lokale salgsudstillinger, men efterfølgende er de blevet
brugt til butiksudstillinger og diverse lokale
salgstiltag og konkurrencer.
Vores Personaleforening har også lavet medarbejdercykler, hvor medarbejdere kunne købe
cyklerne privat.
Peter Frank
General Retail Manager, Denmark
NOKIA Denmark

LOGOTAG sørgede for at levere en kvalitetscykel og cyklen blev brugt i mange sammenhænge både lokalt som nationalt. Efterfølgende har vi fået ﬂere forespørgsler fra
kunder der gerne vil købe cykler til dem selv
og deres kunder.
Anne Galsøe
Marketing Manager

Arild elverum
Country Manager Norway

Tilbehør

Masser af muligheder og hurtig levering

Vi leverer selvfølgelig også alt det andet, der
hører til cyklen - med eller uden logo.

Vore produkter har mange anvendelsesmuligheder f. eks interne og eksterne præmier, blikfang i shopudstilling.

Vi kan levere færdig designede cykler i løbet
af fem uger. Cykelhjelme og andet tilbehør
med specialdesign kan levers på to uger.

Vi kan leverer uforpligtende designoplæg på
mindre end en uge.
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