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NYE INVESTERINGER, NYE MULIGHETER

EN REKKE ANDRE NYHETER & INSPIRASJON
PAPYRUS SER FREMOVER OG SKAPER NYE TILBUD, STØRRE SORTIMENT 
OG BEDRE SERVICES – NOE SOM VIL GJØRE DIN HVERDAG LETTERE. 



EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER!

DET ER ÅBENLYST, at den grafiske branche er under stort pres, og vi er nødt 

til løbende at vurdere og revidere de procedurer og praksis i vores hverdag, 

som er så veletablerede. Og når vi gør det, når vi vender enhver sten, så 

accepterer vi også, at det, der gjorde os til en god leverandør de sidste tyve 

år kun delvist vil gøre os til en endnu bedre partner de næste to år. Når vi 

forholder os til dette faktum, så åbner der sig masser af nye muligheder. Hos 

Papyrus har vi besluttet os for at tage udgangspunkt i det, vi gør godt i dag, i 

den værdi vi skaber for dig som kunde, og benytte det som base til at tilbyde 

helt nye muligheder.

Du vil bemærke de nye tiltag, fordi vi vil stille spørgsmål, som vi ikke tidligere 

har stillet. Vi vil fordybe os i din logistik og forsøge at forstå, hvad der sker i din 

virksomhed længe efter, at vi har leveret dit papir. Vi vil stille spørgsmål om 

hvilke planlægningssystemer, du arbejder i, hvilke virksomheder du påtænker 

at investere i og hvordan du tror, at din virksomhed vil udvikle sig.

Samtidig vil vi uophørligt værne om det trykte medie og fortsat arbejde  

sammen med vores partnere om at få tryksagskøberne til at forstå værdien  

af det trykte budskab, både kommercielt og fra et miljømæssigt perspektiv;  

alt inden for rammerne af vores Value In Paper-koncept.

Købet af den svenske fullservicegrossist Olsonic AB, med sin stærke position  

inden for print, service og media, er et andet eksempel på, hvordan vi hele 

tiden søger muligheder for at forbedre vores tilbud. Læs mere om dette inde  

i bladet.

Så jeg beder om din tålmodighed med alle vores spørgsmål. Med hjælp fra 

dine svar vil vi kunne udvikle vores samarbejde til nye højder. Vi håber og  

tror, at du, ligesom os, tror på den grafske branche og på en lys fremtid for  

alle os, der kan se de muligheder, som findes. 

Med venlig hilsen

Niklas Järbur
Managing Director
Printing & Creative Solutions
Norden / Baltikum
Papyrus

DEN SVENSKE GRAFIKER OSCAR REUTERSVÄRD (FØDT 29. NOVEMBER 1915 – DØD 2. FEBRUAR 2002) VAR DEN 

FØRSTE, SOM BEVIDST SKABTE 3D TEGNINGER. HAN ER BLEVET KALDT «DE UMULIGE OBJEKTERS FAR». NÅR MAN 

SER HANS OBJEKTER, OPFATTER ØJET EN UENDELIGHED AF VINKLER OG MULIGHEDER. MEN RENT DESIGNMÆSSIGT 

ER DET INTERESSANT, AT OBJEKTERNE IKKE KAN KONSTRUERES I FYSISK FORM. 

I OVERFØRT BETYDNING TÆNKER VI IMIDLERTID, AT ALT ER MULIGT MED DEN RETTE INDSTILLING. DET GÆLDER 

OM AT SE MULIGHEDER OG IKKE LADE SIG BEGRÆNSE. MED FOKUS PÅ VORES KUNDERS BEHOV, OG MED  

DE RIGTIGE SERVICES OG PRODUKTER, VIL VI SKABE FUNDAMENTET FOR ET ÆGTE, TRYGT OG UDVIKLENDE 

PARTNERSKAB; EN KONSTRUKTION SOM SKABER EN UENDELIG VERDEN AF MULIGHEDER. 

ALT ER MULIGT
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MED SIT RÅ og særlige udseende er 

Gmund Heidi et af de nyere produk-

ter i vores Specials®-serie, der lægger 

op til fantasifulde tryksager. Gmund 

Heidi er kulørt, mat og ubestrøget 

karton i 330 og 530 g i fire forskel-

lige farver. Kvaliteten er produceret 

af 100% genbrugsfibre og har en høj 

bulk på 1,6 og en blød, let strukture-

ret overflade. Kvaliteten får sit strejf  

af råhed på grund af let synlige 

genbrugsfibre. Hvert ark er unikt, da 

fibrene danner farve- og overflade-

variation. 

GMUND HEIDI ER et perfekt valg til 

kreative tryksager og kan trykkes i 

offset og serigrafi. Da kvaliteten er 

specielt velegnet til bogtryk, refererer 

navnet til den originale Heidelberg 

bogtrykmaskine. Den høje bulk og 

bløde overflade lægger op til præg-

ning og andre efterbehandlinger som 

f.eks. folietryk, perforering og ud-

stansning. Gmund Heidi er bestemt et 

bekendtskab værd for enhver grafisk 

designer.

WWW.PAPYRUS.COM/DK

SÅ DU GMUND-

INDSTIKKET INDE  

I BLADET?

RÅT OG AUTENTISK 
KARTON
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I PAPYRUS HAR vi et helt hold af top- 

tunede og professionelle medarbejdere, 

der stikker ud fra mængden. Det drejer 

sig naturligvis om vores medarbejdere  

i salgsafdelingen. For dynamik, 

inspiration og rådgivning er nogle af 

nøgleordene, når det drejer sig om at 

supportere kunderne landet over.

VORES INTERNE salgsmedarbejdere 

sidder parate ved telefonerne og giver 

gode tilbud, rådgiver om papirvalg, 

booker eller ændrer ordrer og klarer 

hurtigt opgaver, der skal løses nu og 

her. Har vi ikke svar på rede hånd, 

kender vi altid nogle der har, og kan 

vende tilbage med en løsning. Vi har 

samlet set en stor kapacitet siddende 

til din rådighed, og du er altid vel-

kommen til at udfordre os.

DE PERSONER på trykkeriet eller 

reklamebureauet som har brug for et 

personligt møde, kan altid kontakte 

vores erfarne salgs- eller bureaukon-

sulenter og træffe aftale om tid og 

sted, der passer i kalenderen. Mange 

års erfaring inden for papirverdenen 

og det grafiske marked gør vores kon-

sulenter til værdsatte sparingspartnere, 

der sammen med vores kunder og 

VI VIL VÆRE  
BRANCHENS BEDSTE!

deres ekspertise, løser store som små 

grafiske opgaver. Vi tilbyder e-solu-

tions, der ved implementering, kan 

betyde større lønsomhed for flere 

virksomheder.

VI KENDER vores sortiment og mere 

til. For efterspørges der produkter,  

som vi umiddelbart ikke har i vores 

grafiske sortiment, så har vi veletable-

rede og seriøse samarbejdspartnere 

og producenter i store dele af verden, 

som vi kan vende os til og i langt de 

fleste tilfælde, løser vi udfordringen 

sammen.

DET ER VORES mål at servicere dig på 

bedste vis, så din hverdag bliver lidt 

lettere. Vi ønsker at være en samar-

bejdspartner, du kan stole på, én som 

kan inspirere dig og gøre dig til en 

attraktiv partner på et stadigt presset 

marked.

DET ER VORES MÅL  

AT SERVICERE DIG PÅ 

DEN BEDST TÆNKE- 

LIGE MÅDE

”
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Vi har CyclusOffset® (ubestøget), CyclusPrint® 

(bestrøget) og CyclusOffice® (kontorpapir)  

på vores lagre. Se det fulde sortiment på  

www.papyrus.com/dk og bestil papirprøver 

med og uden tryk. Måske har du en trykop-

gave, som du gerne vil se på Cyclus®. Vi tilbyder  

papiret, så du kan teste Cyclus® sammen med  

dit oprindelige papirvalg. Kontakt din Papyrus- 

konsulent eller ring til vores salgsteam på  

tlf. 7027 1868.

VIL DU SELV TESTE CYCLUS®?
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papirets naturlige nuance giver en 

speciel dybde til farverige billeder. 

Endnu bedre er det, når det gælder 

tekstflader, at de er særdeles letlæ 

selige på den ikke-reflekterende, 

matte overflade. Grundet den gode 

opacitet kan man i visse tilfælde gå 

en gramvægt ned i forhold til papir 

produceret af jomfrufibre. Det kan  

i nogle tilfælde betyde en besparelse 

på de tryksager, der skal fragtes eller 

postes. Noget andet er, at papiret 

fungerer upåklageligt i trykprocessen. 

I kategorien af ubestrøget papir, har 

det gode tryk- og tørreegenskaber, 

der giver ro og overskud til andre 

gøremål i trykprocessen.

CYCLUS® ER ET SÅ ANERKENDT OG 

VÆRDSAT PAPIRBRAND,  at selv 

kunstnere som modeskribenter og 

redaktører Uffe Buchard og Kim 

Grenaa bruger det. Det 280-siders 

internationalt anerkendte mode-

magasin DANSK AW 2016-17 er trykt 

på CyclusOffset® i 115 og 250 g.  

Magasinet er trendsættende inden 

for mode, og DANSK Magazine går 

ikke på kompromis med kvaliteten.

DANSK gengiver eksklusive og 

verdenskendte brands med fuldfarve-

billeder på et utroligt højt niveau. 

Det er et modemagasin, som tradi-

tionelt kunne være trykt på hvidt 

og måske endda bestrøget papir. 

Men Uffe Buchard og Kim Grenaa 

er innovative og har set værdien i at 

trykke DANSK på Cyclus®. 

HVAD GØR CYCLUS-
OFFSET® SÅ AT TR AKTIV T?
Et er, at det har sin helt egen karak-

ter og naturlige glød, der ikke ses 

magen i nogen anden papirkvalitet. 

Den gode opacitet og jævne overflade  

gør det velegnet til store farveflader 

og detaljeret billedgengivelse, og  

Uffe Buchard og Kim Grenaa, redaktører på DANSK

CYCLUS® HAR DE vigtigste miljømærkninger, et papir kan have. Alle kvaliteter i 

serien har opnået Svanemærket, som er Nordisk Ministerråds miljømærke for 

non-food produkter, et mærke som forbrugerne genkender. Derudover har det 

EU-Blomsten, Der Blaue Engel og er FSC®-certificeret. Det er legetøjsgodkendt 

og arkivbestandigt hvilket betyder, at det kan arkiveres i over 200 år uden at 

det forgår eller ældes. CyclusOffset® i 90 g er godkendt til giroblanketter.

OG NU TIL  
GENBRUG OG MILJØ
Cyclus® er 100% genbrugspapir dvs. 

at det er produceret af indsamlet og 

sorteret papir fra virksomheder, der 

ligger inden for en radius af 50 km 

fra papirfabrikken i Frankrig. De sor-

teringsvirksomheder der indsamler 

og sorterer papiret, er virksomheder, 

der ansætter folk, som har brug 

for en ny start på arbejdsmarkedet. 

Det kan være personer, som har 

været kriminelle, misbrugere eller 

andre, der på anden måde har haft 

udfordringer i livet, og som har brug 

for en ny start. Indsamlingen skaber 

jobs og står i Frankrig alene for 

23.000 jobs. Fabrikken bruger 60% 

mindre vand, 60% mindre energi og 

har 38% mindre CO2-udledning ved 

produktionen af returpapir i forhold 

til produktion af jomfrufiberbaseret  

papir. Så udover at Cyclus® har sit  

eget karakteristiske udseende og kan  

leve op til de tekniske og produk-

tions mæssige krav, trykkerierne 

stiller, så kan det ydermere sende 

dokumenterede miljømæssige signa-

ler i de tryksager, det anvendes.

GLEM ET ØJEBLIK AT CYCLUS®  
ER 100% GENBRUGSPAPIR
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OPLEV SP OUTDOORS 
HOLDBARHED

WWW.PAPYRUS.COM/DK

Se et kort videoklip fra en hver- 

dagssituation hvor SP Outdoor 

udsættes for vand uden at tage 

skade.

SP OUTDOOR
– DISPLAYBOARD TIL AL SLAGS VEJR

SP OUTDOOR ER en førende, miljø-

venlig displayboard med FSC®- 

certificering. Denne hårdføre, to - 

sidige kartonkvalitet er hårdtlimet 

med en kerne af genbrugsfibre og 

en trippelbestrøget liner for bedste 

billedgengivelse. 

TAKKET VÆRE EN unik fiberkonstruktion 

og en limning med vandafvisende 

lim, har SP Outdoor en ekstrem høj 

modstandskraft overfor fugt, og slår 

sig ikke i våde omgivelser. Det gør 

den til et miljøvenligt alternativ 

til alle typer af inden- og udendørs 

skiltning eller andre typer af tryk-

sager, hvor man ellers ville anvende 

plastmaterialer.

ANVENDELSE: Midlertidige displays 

f.eks. valg-, musik- og filmplakater, 

kampagner og tilbud. Benyttes  

hovedsageligt til udendørsbrug  

grundet den vandafvisende egenskab.

TRYKMETODE: Offset, serigrafi og store 

digitale flatbedprintere.

FORMATER: 700x1000 mm, 

1220x2440 mm, 1600x2150 mm.

GRAMVÆGTE: 550 g/m2 (0,83 my), 

1075 g/m2 (1,66 my) og 1450 g/m2  

(2,20 my) 
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DROP DIT 
PAPIRLAGER
VI LEVERER, NÅR DU 
SKAL TRYKKE

Din virksomhed kan blive endnu 
mere konkurrencedygtig. Kunne 
du tænke dig at:

- reducere dine omkostninger?
- eliminere dit papirlager?

- frigøre pengebindinger?

Sammen kan vi forbedre 
din konkurrenceevne. 

Kontakt os hvis du vil 
vide mere om Papyrus 
S2S Solution.

AUTOMATISER  
DINE ORDRE-
PROCESSER 
VI HAR VÆRKTØJET

Din virksomhed kan 
blive endnu mere 
konkurrencedygtig. Kunne  
du tænke dig at:

-  fuldautomatisere dine 
ordreprocesser?

- forenkle dit ordreflow?
-  forenkle dine processer  

og spare tid?

Sammen kan vi forbedre din 
konkurrenceevne.

Kontakt os hvis du vil vide 
mere om Papyrus S2S 
Solution.

PAPYRUS S2SPAPYRUS S2S
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NOGEN GANG er det ikke de store 
forkromede løsninger, der skal til  
for at blive bemærket men tidløs ele-
gance. Det er netop hvad det handler 
om med Gmund Original. Papiret 
udstråler ren æstetik i et minimalistisk 
design: Det er papir og konvolutter i 
klassisk stil med et moderne tvist, der 
er særdeles velegnet til alle områder 
inden for trykt virksomhedskommu-
nikation.

GMUND ORIGINAL har en blød, 
bomuldsagtig overflade, som gør 
det yderst behageligt at røre ved. 

Det er ubestrøget, træfrit papir af høj 
kvalitet med forskellige overflader og 
fine nuancer. Det fås fra 90 – 300 g og 
er garanteret til kopi og laser i de lave 
gramvægte. Brevpapir, visitkort og 
konvolutter fremstår yderst elegant 
og skiller sig ud fra mængden, når 
det er trykt på Gmund Original.

GMUND ORIGINAL
– TIDLØS ELEGANCE TIL VIRKSOMHEDENS BREVLINJE

GRATIS PRØVEMAPPE MED FLOTTE TRYKPRØVER 

Bliv inspireret af forskellige brevlinjer af brevpapir, 

visitkort og konvolutter trykt på Gmund Original. 

Rekvirer mappen hos kundeservice eller ved at 

kontakte din sædvanlige Papyrus-konsulent. 



FINDES OGSÅ I 
32X45 CM UDEN 
FORSTANSEDE 

ETIKETTER
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FLERE SALGSMATERIALER og maga-

siner om luksuriøse boliger bliver 

i dag trykt på papirkvaliteter, som 

skiller sig ud fra traditionelt papir. 

Ejendomsbranchen ved om nogen 

hvor vigtigt det er, at fremhæve det 

unikke ved boligen. Lige så vigtigt 

er præsentationen. Dette gælder 

for så vidt alle brancher og viksom-

heder. Hvilken rolle og hvad kan 

papiret fortælle om virksomheden 

og dets produkter? Meget, mener 

vi. Rigtig brug af papir kan påvirke 

hvordan virksomheden bliver op-

fattet. Hvad er vigtigt? Billedgengi-

velse, lækkert omslag, at synliggøre  

en stærk profil, kommnikation, at  

skille sig ud? Vi har stor erfaring med  

DU FÅR SJÆLDENT TO FORSØG TIL 
AT GIVE DET FØRSTE INDTRYK

tryksagskøbere i Skandinavien, 

som har oplevet positiv vækst  

på baggrund af et bevidst papir-

valg. Den erfaring deler vi gerne 

med dig. Tag kontakt til os så vi 

sammen kan skabe løsninger,  

der virker.
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HVILKEN ROLLE OG HVAD 

KAN PAPIRET FORTÆLLE 

OM VIRKSOMHEDEN OG 

DENS PRODUKTER? 

PCL3 DIGITAL – KVALITETSETIKETTER 
FORSTANSET PÅ SRA3 ARK TIL 
DIGITALTRYK OG OFFSET

NU KAN DU få selvklæbende etiket ark 

i SRA3-format (32x45 cm) med for-

stansede etiketter i papir eller folier. 

Dermed sparer du tid og ressourcer  

på at udstanse etiketter i produktions-

processen og klik-omkostningerne 

bliver lavere takket være arkets stør-

relse. Samtidig giver vi dig adgang 

til designskabeloner som forenkler 

forarbejdet. Disse kan downloades på 

Papyrus e-Shop.

Hele sortimentet er optimeret til brug 

i alle standard digitale trykmaskiner  

og tørtonere med arkfødning fra 

Xerox, Canon, Konica Minolta og 

Ricoh. Derudover er hele sortimentet 

certificerede til HP Indigo med fly-

dende toner-teknologi og arkfødning. 

Arkene kan desuden trykkes i offset. 

Sortimentet fås i 100 arks pakker.

PCL3 Digital er ideelle til alle 

slags flaske- og produktetiketter, 

prestige etikettering ved eksklu-

siv emballering, beskyttelses- 

og advarselsetiketter, skiltning 

udendørs og indendørs, mærkning 

af udstyr og inventar samt til brug 

i miljøer med f.eks. ekstrem varme, 

vand, hyppig aftørring, direkte sollys  

eller på krumme genstande. Se sorti-

mentet på WWW.PAPYRUS.COM/DK

PAPYRUS E-SHOP
DINE PRISFILER
Husk at du kan downloade dine 

egne prisfiler fra Papyrus e-Shop 

i forskellige formater f.eks. csv, til 

de fleste kalkulationsprogrammer. 

Du skal blot logge ind. Er du ikke 

tilmeldt Papyrus e-Shop, så gør  

du det let på forsiden af hjemme-

siden. Det er gratis, og du har 

mange flere funktioner til din 

rådighed døgnet rundt.

DOWNLOAD EGNE  
DOKUMENTER
Med en e-Shop-konto får du adgang 

til dine indkøbsstatistikker og kan 

blandt andet downloade dine konto-

udtog og fakturaer - noget som ofte 

sparer tid og derfor er værdsat i de 

fleste økonomiafdelinger. Du opret-

ter og gemmer let leveringsadresser 

og indkøbslister til senere brug.

MILJØMÆRKET PAPIR   
OG KARTON
Vil du vide alt om hvilke miljø-

mærkninger vores kvaliteter har –  

er de f.eks. FSC® eller PEFC-certifi-

cerede, svanemærkede eller på listen 

over Inspected Paper og kan indgå 

i en svanemærket tryksag, så finder 

du en liste på vores hjemmeside  

under Services. Listen bliver løbende 

ajourført, og du kan downloaden 

den, så du altid har den lige ved 

hånden. 

WWW.PAPYRUS.COM/DK
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PERFEKT  

TIL LUKSUS- 

EMBALLAGE

ORD SOM TØRTONER, vådtoner, HP-In-

digo, Xerox og Océ er daglig tale i vores 

grafiske branche. For digitaltryk er sta-

digt stigende og flere tryksagsproducen-

ter printer i dag digitalt i både små som 

store maskiner. Maskinparken bliver 

støt mere professionel og udviklingen 

går stærkt. Papyrus følger naturligvis 

med, og sammen med vores leveran-

dører tilpasser vi løbende sortimentet af 

papir, karton, selvklæbende eller synte-

tiske materialer, så det kan leve op til de 

digitale produktionskrav, der stilles.

For at du kan få bedre overblik over 

udvalget, har vi taget konsekvensen 

og produceret en handy papirvifte, der 

indeholder et bredt udvalg af produkter 

til de forskellige digitale trykmetoder. 

Når du har bladret i viften, er du ikke i 

tvivl om udvalgets størrelse. Det er stort, 

og faktisk endnu større, for sortimentet 

tilpasses løbende, og viften ville blive  

al for uhandy, hvis den skulle indeholde 

alle vores kvaliteter og gramvægte, 

farver og overflader til formålet. Derfor 

anbefaler vi, at du altid tjekker vores 

hjemmeside på www.papyrus.com/dk  

eller kontakter  

os for opdateret 

information. 

Tal også med din 

sædvanlige Papyrus-

konsulent så du  

selv får et eksemplar  

af viften.

PERFORMA BRILLIANCE® ER EN HVID, glittet, trippel- 

bestrøget falsæskekarton med en hvid, letbestrøget bagside  

(GC1/FBB). 

KVALITETEN ER UDVIKLET til at imødegå de særlige høje krav 

der stilles til luksusemballage f.eks. kosmetik og det farma-

ceutiske segment. 

PERFORMA BRILLIANCE®, der også fås med en linnenpræget 

overflade, har markedets højeste hvidhed på både for- og  

bagside og en bulk og stivhed i den højeste ende af GC1- 

segmentet. Kvaliteten er godkendt til direkte kontakt med 

fødevarer, den er FSC®-certificeret fra lager, har EU-Blom-

sten og fås i fabrikation med FSC®- eller PEFC-certificering.

VORES LAGRE ER fyldt op i standard formater og gram- 

vægte fra 180-300 g. Hele sortimentet kan du købe via 

www.papyrus.com/dk.

Ønsker du særformater, er du velkommen til at kontakt  

os på tlf. 7027 1868.

PERFORMA BRILLIANCE® 
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HVORFOR HAR NOGLE produkter 

succes og havner i indkøbskurven, 

mens andre forbliver hyldevarmere? 

En ting er placeringen, som vi ikke 

må undervurdere. Men selve embal-

lagen spiller en stadig vigtigere rolle 

ved købsbeslutningen. Emballagen 

bør være attraktiv i sin udformning, 

sit design og farvevalg. Den skal for-

midle produktets kerneværdi og må 

overbevise potentielle kunder – den 

skal udstråle produktets DNA.

GMUND PAPER ER en af verdens 

førende papirproducenter, der blandt 

andet producerer Gmund Color 

System, som Papyrus forhandler flere 

steder i Europa. Gmund Color System 

er et kreativt sortiment af papir og 

konvolutter med en utrolig bredde af 

trendy og tidløse farver, overflader 

og gamvægte. Gmund Color System 

tilbyder en uendelig variation af 

muligheder for spændende tryksager 

og passer derfor perfekt til en række 

af kreative og funktionelle emballage-

formål, som i kombination med et 

lækkert design, helt klart vil være en 

eye-catcher.

FLORIAN KOHLER, Gmund Papers 

ejer og CEO forklarer: – Papir 

er en informationsbærer, som 

appellerer stærkt til følelserne 

takket være dets struktur, 

farve og nuance. Når embal-

lagen fremhæver produktets 

budskab, og giver kunden en 

autentisk oplevelse, kan den 

være med til at øge omsætningen  

betydeligt på det pågældende pro-

EMBALLAGE OG FØRSTEHÅNDSINDTRYK
Vi har alle oplevet at stå foran en butikshylde og skulle træffe et valg. Skal jeg vælge et produkt i øjenhøjde, 

som appellerer til mig, eller skal jeg bukke mig ned og vælge det billigeste produkt på nederste hylde?

dukt. Vellykkede lanceringer med 

brug af Gmund-kvaliteter har  

gentagende gange bekræftet dette. 

En utraditionelt udformet invitation, 

en attaktiv emballage eller en iøjne-

faldende brochure tiltrækker sig  

opmærksomhed, og sandsynligheden  

for at ende i skraldespanden for-

mindskes. Det rigtige papirvalg kan 

give positive resultater og merværdi, 

fortsætter Florian Kohler.

– Når valget af produkt står på spil, 

får du aldrig et andet forsøg på at 

gøre et varigt førstehåndsindtryk!

PAPIR ER EN 

INFORMATIONS-

BÆRER, SOM 

APPELLERER 

STÆRKT TIL 

FØLELSERNE 

TAKKET VÆRE 

DETS STRUK-

TUR, FARVE OG 

NUANCE. 

”
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DISTINCTION® ER det moderne  

papirbrand som giver dig mulig-

hed for at forstærke virksom-

hedens image og løfte den til 

et højere niveau uden at gå på 

kompromis med prisen. Den 

tilbyder en rig variation af farver, 

stukturer, gramvægte og konvo-

lutter – alt sammen for at hjælpe dig med at formidle din 

unikke virksomhedsidentitet.

Dit brevpapir vil skabe opmærksomhed med Distinction®. 

Uanset om du bruger Distinction® Laid med antikstriber  

eller vælger Distinction® Smooths lave gramvægte med 

eller uden det diskrete og elegante vandmærke, så vil du 

tilføre din skriftlige kommunikation en ekstra dimension  

– visuelt, taktilt og yderst professionelt. Du sender et  

tydeligt signal om høj kvalitet, når du samtidig sender 

dine breve i en Distinction®-konvolut med elegant, gråt 

fortryk. 

Hele papirserien er i princippet et oplagt valg til tryksager, 

der rækker længere end til de klassiske profilprogrammer 

af brevpapir, visitkort og konvolutter. Omslag, brochurer, 

årsrapporter og direct maling kan med fordel trykkes på 

Distinction®. 

Træf et let papirvalg og skift til Distinction® – det er 

kvalitets papir og konvolutter til den rigtige pris.

DIT BREVPAPIR VIL SKABE 

OPMÆRKSOMHED MED   

DISTINCTION®”

KVALITET OG STIL I  FOKUS
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DISTINCTION® LAID er et træfrit, ubestrøget papir med en 

antikstribet overflade i fem forskellige hvide nuancer.

DISTINCTION® SMOOTH er et træfrit, ubestrøget papir med en meget glat overflade i fem forskellige hvide nuancer. I 80, 

90 og 100 g fås Distinction® Smooth med lokaliseret vandmærke.

DISTINCTION® MATT er et træfrit, ubestrøget papir med en 

mat, blød overflade i fire forskellige hvide nuancer.
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DE PÅLIDELIGE 
EGENSKABER BESKYTTER 

DIT UDSTYR OG SIKRER 

DE BEDSTE RESULTATER

DIGITALTRYK ER I stærk vækst takket være sin fleksibilitet.  

Uanset om du bruger våd- eller tørtonerteknik giver JAC 

Digilabel-sortimentet dig mulighed for at producere 

mindre oplag af høj kvalitet. De pålidelige egenskaber 

beskytter dit udstyr og sikrer de bedste resultater, hvilket 

gør dig til en pålidelig samarbejdspartner.
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JAC® DIGIL ABEL

VIGTIGE FORDELE

•   Ideel til mindre produktioner

•   Tilpasset personificerede 

tryksager

•   Problemfri produktion – 

beskytter dit udstyr

•   Enestående farvegengivelser

•   Let produktvalg uanset 

trykmetoder

VIGTIGE EGENSKABER FOR VÅD- 

OG TØRTONERTEKNIKKER

•   Papiret er tilpasset begge 

teknikker

•   Sikkerhedskanter på folien 

forhindrer blødning af lim

•   Ny, forbedret emballage

SPECIELLE EGENSKABER MED 

TØRTONERTEKNIK

•   Leveres med bagpapir op  

til 140 g for bedst mulig 

jævnhed

•   Udviklet til at kunne tåle høje 

temperaturer ved trykning

•   Folier med permanent/ekstra 

permanent lim

Her er JAC® Digilabel brugt  

som etiket på kaffeposer.

In Paper for dig og dine tryksags-

konsulenter på din arbejdsplads, i 

vores lokaler eller dér hvor det passer 

jer, og sammen skaber vi nye mulig-

heder og forfølger målet. 

VI TROR STÆRKT på vores koncept: 

Value In Paper. Vi mener, at et  

partnerskab om at skabe værdifulde  

tryksagsløsninger bliver endnu 

vigtigere i årene som kommer med 

den stadig stigende digitalisering. 

Derfor er det ekstra vigtigt at diffe-

rentiere sig. Der findes ikke noget 

bedre medie end det papirbaserede, 

som giver en ægte, visuel og taktil 

følelse, og som frier til sanserne og 

berører modtageren. Value In Paper 

handler om at omdanne eksiste-

rende tryk sager til tryksager, der 

bringer endnu mere værdi til dig 

VI UDFORDRER DIG!
HVORDAN KAN VI VÆRE MED TIL AT SKABE MERVÆRDI 
FOR DIG OG DINE KUNDER?

LYDER DET INTERESSANT?

Tag fat i os og vi vil fortælle 

mere om Value In Paper, 

som kan være med til at 

ændre din hverdag positivt.

og dine kunder. Det handler om at 

træffe det rigtige papirvalg, så tryk-

sagen tiltrækker sig opmærksomhed 

og tilfører værdi til de virksomheder, 

produkter eller personer, der kom-

munikeres om. At få tryksagen til at 

spille en anden rolle på markedet, 

så der skabes en positiv reaktion på 

kommunikationen.

MED VALUE IN PAPER støtter vi dig 

og dine sælgere med håndgribelige 

værktøjer, der gør det lettere at bringe 

budskabet om merværdi videre til 

jeres kunder. Vi præsenterer Value  

C Y C L U S O F F S E T ®  |  1 1 5  G / M 2



P A P Y R U S  N E W S   # 1 / 2 0 1 8 N E W S  S U P P O R T I N G  Y O U R  B U S I N E S S 18  19

C Y C L U S O F F S E T ®  |  1 1 5  G / M 2

MY VOLVO MAGAZINE
I 1927 RULLEDE den første Volvo ud 

fra fabrikken i Gøteborg. Siden da 

har Volvo Cars været kendt som et 

varemærke og en virksomhed, der 

sætter mennesket og miljøet i cen-

trum. De samme hensyn var vigtige, 

da Volvo skulle vælge papir til deres 

kundemagasin My Volvo Magazine.

VOLVO ØNSKEDE ET stykke papir, 

som lignede avispapir, men som 

ikke måtte gulne, og som skulle 

have en vis styrke. Det var et bevidst 

valg, fordi tryksagen skulle have en 

længere levetid og ligge fremme hos 

bilforhandlere i flere måneder.

VALGET FALDT PÅ CyclusOffset® i 90 g  

– et papir der er produceret af 100% 

genbrugspapir med en papirfølelse, 

der formidler miljøbevidsthed. Tidli-

gere udgaver blev trykt på træholdigt 

papir. Det var billigere, men havde 

tilgengæld en kortere levetid.

MY VOLVO MAGAZINE er Volvo Cars 

internationale kundemagsin, som 

henvender sig til eksisterende kunder 

og samarbejdspartnere. Det når ud 

til mere end 1,2 millioner læsere i 

omkring 30 lande. 

VOLVO ØNSKEDE ET STYKKE PAPIR, SOM LIGNEDE AVISPAPIR, MEN 

SOM IKKE MÅTTE GULNE OG SOM SKULLE HAVE EN VIS STYRKE.

C Y C L U S O F F S E T ®  |  1 1 5  G / M 2

HOLDINGSELSKABET PAPYRUS AB blev 

i 2017 omdøbt til OptiGroup AB for 

at styrke omdannelsen af virksomhe-

den til en førende europæisk leveran-

dør af produkter og servicesolutions. 

Det veletablerede Papyrus-navn, med 

virksomheder i 19 europæiske lande, 

er fortsat en vigtig del af OptiGroup 

og indgår som en af flere virksomhe-

der inden for OptiGroup-koncernen:  

Papyrus, Olsonic, Procurator, 

STADSING A/S – EN 
DEL AF OPTIGROUP A/B

I 2017 KØBTE OptiGroup 100% af  

aktierne i Stadsing A/S. Stadsing opere- 

rer under eget varemærke i Danmark  

og 1. januar 2018 blev Papyrus  

Supplies i Danmark til Stadsing A/S.

STADSING ER EN af de førende leve-

randører af rengørings-, hygiejne- og 

faciltysartikler til kunder i Danmark.  

Med virksomhedens produktporte-

følje komplementeres Papyrus’  

i forvejen brede sortiment af rengø-

ringsartikler, hygiejneprodukter og 

pakkeløsninger til servicevirksom-

heder, den offentlige sektor og in-

dustrien. Samtidig vil vi i fremtiden 

tilbyde et stærkere sortiment inden for 

f.eks. poser og sække, hygiejnepapir, 

handsker, rengøring og catering.

 Du finder mere information på 

www.stadsing.com

NYHED TIL VORES 
FORHANDLERKUNDER

SOM DU KAN læse om her på siden, 

har Papyrus købt firmaet Procurator 

AB. Som en konsekvens af opkøbet 

sammenlægger vi vores afdelinger 

til forhandlersalg i Papyrus A/S og 

Procurator under det nye navn: 

SCALDIA. Ved navneskiftet til 

SCALDIA udvider vi samtidig vores 

nuværende sortiment med en lang 

række produkter til forhandlere in-

den for personligt sikkerhedsudstyr.

SOM FORHANDLERKUNDE hos Papyrus, 

vil du automatisk få mere infor-

mation om navneskiftet. For mere 

information kontakt gerne produkt-

chef Stig Pfefferkorn via mail:  

stig.pfefferkorn@papyrus.com.

OPTIGROUP AB ER DET NYE NAVN FOR 
HOLDINGSELSKABET PAPYRUS AB

Stadsing, VeliMark, Supplies Direct, 

Pac-Production og SCALDIA.

SOM EN FØRENDE europæisk B2B-dis-

tributør er OptiGroup specialiseret i 

at levere produkter og servicesoluti-

ons, der forbedrer virksomheders 

effektivitet. OptiGroups virksomhe-

der forsyner mere end 90.000 kunder 

i 19 lande i Europa med produkter og 

services inden for:

   • Facility Solutions

   • Packaging og Saftety Solutions

   • Printing & Creative Solutions

   • Reseller Solutions

DU FINDER FLERE informationer på 

www.optigroup.com

PROCURATOR – EN 
DEL AF OPTIGROUP

I 2017 KØBTE  

OptiGroup AB 

100 % af aktierne  

i Procurator AB fra 

RoosGruppen AB.  

Som et resultat af købet er Roos-

Gruppen AB nu aktieejer i OptiGroup 

sammen med de private kapitalfonde,  

Altor Fund II og Triton Fund II.

PROCURATOR OPERERER under eget 

varemærke i Norden, og er en af de 

førende leverandører af beskyttelse-

støj og personligt beskyttelsesudstyr  

samt rengørings-, hygiejne- og  

facilityartikler. Med de nye produkt-

områder komplementeres vores  

i forvejen brede sortiment med  

produkter til servicevirksomheder, 

den offentlige sektor og industrien. 

www.procurator.net/da-dk/ 
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FINEFOAM
LETVÆGTSSKUMPLADER TIL  
STORFORMAT PRINT

FINEFOAM 2-sidet letvægtsskum-
plader i hvid eller sort samt den 
hvide 1-sidet selvklæbende version er 
særdeles velegnet til blandt andet at 
synliggøre POS-materialer på udstil-
linger, i butikker og på messer. Fås i 
3, 5 eller 10 mm fra 700 x 1000 mm 
op til 1400 x 3000 mm. Du finder  
sortimentet på www.papyrus.com/dk.

SE VORES STORE VISCOM-SORTIMENT PÅ
WWW.PAPYRUS.COM/DK OG BESTIL ON-LINE 

• roll-ups
• uden- og indendørsskilte
• bannere
• tapeter
• bil- og busreklamer
• messestande og -vægge
• lyskasser
• vimpler og flag
• plakater
• fotos
• displaysystemer
• visitkort

TESTRULLER OG PRØVER
Kontakt os og høre mere om muligheden for  
at modtage A4- og A3-ark eller ruller du kan 
teste i din egen maskine.

MED BLIKKET RETTET MOD VISCOM
RULLER OG ARK TIL STORFORMAT PRINT

MED KØBET af Olsonic AB, en af Sveriges største 
fullserviceleverandører inden for storformatprint, 
har vi foretaget én af de største udvidelser af vores 
grafiske sortiment længe. Vi ser en betydelig øget 
efterspørgsel på printmedia af høj kvalitet og 
med sortimentsforøgelsen af primært ruller, kan 
enhver virksomhed, der har en storformatsprinter 
til sin rådighed, vælge mellem flere forskellige 
kvaliteter af ruller og ark fra vores sortiment.

VISCOM-SORTIMENTET rækker bredt og med 
mere end 250 artikelnumre, kan vi dække de  
fleste behov inden for viscom ruller; selvklæbende 
folier og vinyler, banners, canvas, backlit film,  
bestrøget og ubestrøget papir, fotopapir, billboard 
og wallpaper. Ydermere har vi PPC ruller samt 
skumplader og karton.

VORES DEDIKEREDE medarbejdere er parate til 
at modtage ordrer og forespørgsler. Skulle der 
imidlertid være spørgsmål, vi umiddelbart ikke kan 
besvare, eller være materialer som vi endnu ikke 
har i sortimentet, så har vi professionelle samar-
bejdspartnere på området, vi kan kontakte, så vi 
altid kan vende tilbage med en løsning.

KONTAKT DIN sædvanlige Papyrus-konsulent 
eller ring til kundeservice på tlf. 7027 1868 for 
prøver og for at få mere at vide om det store 
udvalg af ruller og ark. 
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MULTICARD® ER en 
FSC®-certificeret, bestrø-
get, træfri og højhvid 
homogenkarton produ-
ceret af bleget sulfatfibre. 
Dens stærke fibre og høje 
funktionalitet samt suve-
ræne trykegenskaber giver 
samlet set et imponerende 
slutresultat. Fremragende 
egenskaber til blind-  
og folieprægning gør den 
særdeles velegnet til  
luksuriøse tryksager. Multi-
Card® leveres både 1-sidet 
og 2-sidet bestrøget.

VI HAR PRODUCERET et 
kort, som du kan samle til 
en skyskraber og hænge 
op på din væg. Nogle af 
vinduerne på skyskraberen 
er efterbehandlet med en 
fluorescerende lak, så de 
lyser i mørke.

Rekvirer kortet af  
skyskraberen og oplev
MultiCards® styrker.

MULTICARD®

HOMOGENKARTON AF 
HØJ KVALITET

LOG IND PÅ 

WWW.PAPYRUS.COM/DK

OG FIND ALT OM

MULTITM

• SORTIMENT

• TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• ANVENDELSESMULIGHEDER

• LAGERBEHOLDNINGER

• DINE PRISER

DET MESTE AF TIDEN er dine trykproduktioner lige ud af 
landevejen. Du ønsker kun et højkvalitetspapir, der er lavet 
for at give dig gode og pålidelige trykresultater inden for et 
typisk anvendelsesområde. Det er her, MultiTM kommer ind.

HELE IDEEN ER at spare dig for tid og kræfter. Du behøver 
ikke analysere, sammenligne, bedømme og udvælge papir. 
Som en førende papirleverandør har vi anvendt vores samlede 
viden og erfaring til at sammensætte et sortiment af det 
bedste papir til enhver trykopgave.

MULTITM 
DET RIGTIGE PAPIR NI UD  
AF TI GANGE

MULTIDESIGN®

TIL SVANEMÆRKEDE TRYKSAGER
SKAL DIN TRYKSAG SVANEMÆRKES, så lad MultiDesign® 
indgå i den. MultiDesign® er på Nordisk Miljømærknings liste 
over Inspected Paper (gælder dog ikke MultiDesign® HPI) og 
kan derfor indgå i en svanemærket tryksag. 

BESTRØGET PAPIR

MultiArt® Gloss
MultiArt® Silk
MultiArt® Matt

BESTRØGET PREMIUM PAPIR

MultiDesign® Original
MultiDesign® Smooth

UBESTRØGET PAPIR
MultiOffset® MultiCard® 1S

HOMOGENKARTON

MultiCard® 2S

MultiDesign® Smooth HPI

GRAFISK DESIGNER hos BLUE-
TOWN, Kirsten Frandsen fortæller 
her om deres tanker omkring papir-
valget inden de skulle producere 
en bog om deres virksomhed og 
projekter.

– IDEEN BAG BOGEN var at lade  
papiret støtte vores virksomhedsiden-
titet og indgå i den samlede fortæl-
ling om os og vores projekter. Bogen 
skulle fremstå enkel og ukompliceret, 
og indholdet var vigtigst at vise.

FOR AT SKABE BLIKFANG og give 
læseren lyst til at åbne bogen, valgte 
vi Gmund 925 aqua silver i 290 g 
som omslag. Det pragtfulde papir er 
en klasse for sig, og noget man ikke 
trykker hvad som helst på. Papirets 
enkelthed understøtter den simple 
stil, vi søgte, samtidig med at signa-
lere, at vi er en virksomhed der tør 
vise, hvad vi kan. Papirets skinnende 
effekt er det, der fanger øjet, og da 
bogen skulle kunne læses forfra og 
bagfra, skulle vi  synliggøre forsiden 
på en enkel måde. Derfor valgte vi 
det stilrene layout med vores logo  
i forhøjet blindpræg, hvor kanterne 
godt måtte være lidt skarpe. Papirets 

BLUETOWN –  
CONNECTING THE UNCONNECTED
– HVORDAN TANKER OG IDEER BLEV TIL EN FULDENDT BOG

struktur holder fantastisk på præg-
ningen, trods den forholdsvis lave 
gramvægt. Titlen på ryggen ”BLUE-
TOWN – connecting the unconnec-
ted” blev foliepræget i sølv, da det 
kunne forstærke Gmund 925 aqua 
silvers allerede skinnende effekt. 

PAPIRET TIL INDHOLDET skulle  
styrke valget af omslaget. Samtidig 
skulle det repræsentere de landom-
råder, hvori BLUETOWN opererer.  
Og så skulle det gengive og bære 
store fuldfarvefotos. Valget faldt på 
MultiDesign Original Natural i 150 g. 
Vi fravalgte bevidst en hel hvid kvali-
tet, da vi ønskede et lidt råt udtryk.

DER VAR MANGE ideer til designet, 
men for os var bogens udtryk lige så 
vigtig som dens indhold. Fokus var, 
at papiret skulle have talerum, og at 
læseren fysisk med sine hænder skulle 
mærke, at der nu skulle bruges tid på 
noget spændende, slutter Kirsten.

BLUETOWN ER EN global IT-virksom-
hed med hovedsæde i København 
der udvikler og driver innovative 
langtrækkende Wi-Fi løsninger med 
særlig fokus på Indien og Afrika. 
Virksomhedens mål er at forbinde 
de sidste 4 milliarder mennesker i 
verdens yderområder, som endnu  
er uden internetadgang. 

Kirsten Frandsen, grafisk designer, BLUETOWN. www.bluetown.com

”DER VAR MANGE 

IDEER TIL DESIGNET, 

MEN FOR OS VAR  

BOGENS UDTRYK 

LIGE SÅ VIGTIG SOM 

DENS INDHOLD”
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Farve, struktur og træårer er Gmund 
Woods enestående karakteristika. Ni 

forskellige farver er samlet i denne 
spændende papirkollektion.GMUND WOOD SOLID

Denne ubestrøgede kvalitet i hvid og 
kulørt er ensidig præget i 300 og 350 g 
og tosidig præget i 500 g. 

GMUND WOOD VENEER 
Med en let bestrygning på de prægede 
sider har denne ellers ubestrøgede kva-
litet en finerprægning. Den fås i hvid og 
kulørt og er ensidig præget i 300 og 350 
g og tosidig præget i 500 g. Den lette 
bestrygning fremhæver finerstrukturen 
og giver papiret en ekstra overflade-
beskyttelse.

PERFEKT TIL MØBELBRANCHEN OG 
NORDISK BRUGSKUNST
Gmund Wood er velegnet til alle kon-
ventionelle tryk- og efterbehandlings-
teknikker og giver tryksager et naturligt 
udseende og en behagelig papirfølelse. 
De to kvaliteter anvendes ofte til æsker 
og emballage til for eksempel møbel-
branchen, mode og brugskunst samt til 
invitationer, gratulationskort, omslag til 
bøger og brochurer, visitkort, foldere, 
direct mailings, menukort og gavekort.

Begge kvaliteter er syrefri, aldersbestan-
dige og har FSC®-certificering.

GMUND WOOD - tæt på naturen 

ENSOCOATTM

MÆRKBAR HØJ HVIDHED PÅ 135 CIE

ENSOCOATTM ER KARTON af meget høj kvalitet. 
Med sin høje hvidhed på 135 CIE imponerer den 
takket være dens trykegenskaber, konverterings-
evner og efterbehandlingsmuligheder. Kartonen 
er et oplagt valg til anvendelsesområder, hvor der 
kræves fremragende falseegenskaber uden at gå 
på kompromis med trykkvaliteten på nogen af 
kartonens sider.

DEN STÆRKE flerlagsstruktur i 
EnsocoatTM sikrer, at krævende 
efterbehandlingsteknikker som 
falsning og prægning kan udføres 
optimalt. EnsocoatTM er en ekstrem 
holdbar karton, som bevarer sin 
struktur selv efter gentagne buknin-
ger og åbner således op for utallige 
konverteringsmuligheder.

LUNAR BESTÅR AF TO kvaliteter med hver sin 
raffineret, mikropræget overflade: Lunar Mini og 
Lunar Nexus, der tilbydes i syv velafbalancerede, 
sarte nuancer. Måneskinnets varierende stråler, der 
belyser natten i forskellige nuancer, har inspireret 
til skabelsen af Lunar.

DEN ELEGANTE FARVESKALA strækker sig over 
syv nuancer - fra en glødende hvid og sølv til en 
fin grøn og blå nuance samt en kulsort. De to 
ekstravagante, mikroprægede overflader giver  
en speciel taktil oplevelse og tilføjer en tredje  
dimension til enhver kreativt, designet tryksag 
eller luksusemballage. Lunar er FSC®-certificeret  
og kan anvendes i de mest udbredte trykmaskiner 
og efterbehandlingsprocesser. Lunar er en del af 
vores Specials®-sortiment.

REKVIRER DEN ELEGANTE tryksag og se hvor lidt der skal 
til for at få et interessant resultat med Lunar. I tryksagen er 
Lunars syv farver repræsenteret. Månens faser er illustreret 
ved udstansninger, og der er kun trykt med sort.  
Ring til kundeservice på tlf. 7027 1868 og vi sender straks 
tryksagen til dig.

I STEDET FOR at forklare, hvor utrolig alsidig 
G-Print er, tænker vi, at det er nemmere at vise 
det! Derfor har vi produceret en æske med trykek-
sempler i forskellige gramvægte fra 70 til 300 g. 
De viser, hvad du kan opnå med G-Print, der er 
et aldeles fleksibelt, træfrit, ubestrøget papir. Fra 
flyers til plakater, konvolutter, æsker, til- og frakort, 
foldere og meget mere – uanset formatet vil G-Print 
altid give dig særdeles god kørbarhed og flotte 
slutresultater.

Vil du have en G-Print-æske med trykprøver?
Kontakt os og vi kigger forbi med en.

HESTEN, DER ARBEJDER LIDT HÅRDERE

LUNAR - INSPIRERET AF MÅNESKIN

SYV GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE G-PRINT

• kørbarhed
• styrke
• stivhed
• læsbarhed
• reproduktion
• miljø
• umulig at kopiere



Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i sortimentet. For mer informasjon,  
ta kontakt med vår Kundeservice eller gå inn på www.papyrus.com/no

HVIS DU HAR FORSLAG TIL SPENNENDE ARTIKLER 

TIL PAPYRUS NEWS SOM KAN HA INTERESSE FOR 

VÅRE LESERE SÅ ER DU VELKOMMEN TIL Å SKRIVE 

TIL OSS PÅ NEWS.NO@PAPYRUS.COM

UTGIVER:
Papyrus Norge AS
Gneisveien 30
2020 Skedsmokorset

TELEFON. 64 00 24 24

www.papyrus.com/no

PAPIRET I PAPYRUS NEWS ER:
OMSLAG: Gmund Action night  
offshore blue 310 g/m2

INNMAT:  
CyclusOffset® 115 g/m2 
Distinction® Laid extrema white, 220 g/m2

KONVOLUTT: Mailman B-4 

FÅR DU PAPYRUS  
NEWSLETTER PÅ MAIL?
Hvis ikke, send en mail til  
news.no@papyrus.com  

og meld deg på, så får du  
nyheter fra oss med  
jevne mellomrom.
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ÅRSRAPPORTEN ER beretningen om 

virksomhedens tilstand i tekst og 

billeder kombineret med facts og 

tørre tal. Hvorfor ikke bruge rappor-

ten aktivt, og gøre den ellers så ofte 

kedelige læsning lidt mere indbydende 

og  interessant for læserne?

EN ÅRSRAPPORT er virksomhedens 

ansigt udadtil og bør derfor afspejle 

dette. Flere rapporter lægges ud elek-

tronisk, men hånden på hjertet, der er 

intet som formidler budskabet bedre 

end papir. Det er en informationsbærer 

der frier til sanserne og følelserne. Så 

vi siger ja tak til begge dele.

START MED AT tænke papiret ind i rap-

porten allerede i begyndelsen af pro-

cessen. Så har du god tid til at prøve 

dig frem og finde den rigtige løsning 

på papirvalg og format. Når du har 

pejlet dig ind på det bedste valg for 

dig, er du velkommen til at kontakte 

os. Vi kan producere en papirdum-

my, så du kan se og føle, hvordan det 

færdige resultat bliver. 

DER ER ET UTAL af muligheder for at  

kombinere forskellige papirtyper,  

så du får tro billedgengivelser samt  

tekster og tal, der er til at læse. Du  

kan rette ekstra fokus på de områder  

i rapporten, som skal have speciel  

opmærksomhed. En klassisk stop- 

VÆR I  GOD TID:
ÅRSRAPPORTEN ER MERE END TEKST OG TAL

op-effekt er farvet papir i kombination 

med hvidt papir f.eks. til synliggørelse 

af regnskabet. Følesansen bliver væk-

ket, når du kombinerer præget papir 

med papir med en helt jævn overflade. 

Det transparente, kulørte papir kan 

skabe afsnitsinddeling og bruges 

kreativt. Det er også vigtigt at tænke 

på omslaget, som jo er den allerførste 

øjenåbner indtil din virksomhedsfor-

tælling. Du har uanede muligheder 

for at give modtageren associationer 

til det, du ønsker at formidle. 

EN ÅRSRAPPORT 

ER VIRKSOM-

HEDENS ANSIGT 

UDADTIL OG 

BØR DERFOR AF-

SPEJLE DETTE. 

”
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