Ring nu: 31 79 06 77

FÅ ET VIRKSOMHEDSTJEK i dag
Grafisk design on- og offline er Kbh04’s kerneydelse. Vores mange års erfaring med kunder fra vidt forskellige
brancher gør, at vi kan forme og farve jeres visuelle identitet, så den harmonere perfekt med, hvem I er, og
hvordan I gerne vil opfattes af jeres kunder.

ONLINE
Jeres visuelle valg har stor betydning for, hvorvidt I ’lykkes’ online.
Lad Kbh04 komme med et bud på, hvordan jeres digitale indhold skal
designes. Vi er digitale specialister både i websites, blogs, e-nyhedsbreve, annoncer - logoer og grafik til sociale medier. Ring til os nu, så
hjælper vi jer med at styrke jeres brug af online-medier, både hvad angår
tekst og design.

MESSEMATERIALE
Nogen gange er det nødvendigt at tale med store bogstaver eller billeder.
Fx når der er kamp om opmærksomheden på store messer. Kbh04
kan rådgive jer og designe jeres messemateriale, så I får den optimale
synlighed med fx roll-up, banner, deco-flag, pop-up-vægge mm.

OFFLINE
Magasiner, kataloger, annoncer, emballage, POS materiale. Vi leverer alt layout og design til materialer, der skal ’leve’ i den fysiske verden. Ofte vil vi allerhelst starte med
at give jer en skræddersyet visuel identitet fra top til tå, som kan gennemstrømme alle
jeres materialer i perfekt samklang med, hvem I er, og hvad I leverer. Få et virksomhedstjek på jeres trykte medier nu.

TEKST OG VIDEO
I samarbejde med journalister tilbyder Kbh04 også at skrive jeres indhold til sites, artikler, magasiner mv.,
så det rammer og forstås af jeres målgrupper. Ligeledes producerer vi videoer til nettet, fx små præsentations-videoer, portrætter eller reportager fra jeres produktion. Video er et stærkt kommunikationsmidel, som
spås en stor fremtid i takt med det stigende antal brugere på diverse skærme og kanaler. Ring og hør, hvordan
I kan bruge video i jeres markedsføring.

JKM-Gruppen har indgået et samarbejde med reklameburauet Kbh04. Vi sikrer kvalitet i kundesamarbejdet og i hver eneste opgaveløsning. Ring nu på 31 79 06 77 og få et virksomhedstjek.

