
Unikt koncept
Affaldsbudskaber på renovationsbiler



Få lokal opmærksomhed med

Flexsign tilbyder et unikt koncept og reklamesystem til at formidling
af reklame og information fra kommunen til borgerne.

Mange kommuner bruger Flexsign idag
Med vores Flexsign reklamesystem kan man skifte sit ønskede reklamebudskab eller information ud, så tit man ønsker
på en nem, billig og ikke mindst simpel måde.
I kan genbruge reklamebudskabet igen og igen. Læg dem på hylden og tag dem frem, når de igen er aktuelle - det
kalder vi maximal udnyttelse af sine reklamekroner og “genbrug er guld” som en af kommunerne bruger i deres
kampagner.

I Danmark bruger 80 kommuner idag Flexsigns unikke reklamesystem på deres renovationsbiler og genbrugspladser. 
Konceptet har vi også til at køre i Sverige og Norge.
I Sverige har Flexsign konceptet til at rulle i bl.a. Stockholm, Gøteborg, Uppsala, Norrtälje, Linköping, Helsingborg.
Fælles for alle er, at de har fået en unik mulighed for at formidle kreative og informationsnyttige budskaber ud 
til sine borgere hver dag hele året rundt.

Renovationsbilerne kører overalt i kommunen 365 dage om året, og er 
derfor oplagte at bruge som lokal reklamekanal til at få budskaber ud 
til borgerne, på en god og billig måde. Reklamearealet er stort og synligt,
på begge sider af bilen og opnår optimal og maksimal synlighed samt 
ikke mindst opmærksomhed.

Udnyt renovationsbilens reklameplads med udskiftelige
budskaber som nemt og simpelt skiftes ved behov.
Udform jeres reklamebudskab eller informationskampagner,
så de passer til eksempelvis:
- Årstidens behov (Vinter - Sommer)
- Affaldsrelaterede informationer
- Nye sorteringsordninger - fx. Madaffald
- Digitale løsninger
- Generelle nyheder -  opnåede mål
- Informationskanal generelt til borgerne i kommunen.

Det er kun fantasien som sætter grænser

Vis dit rette “jeg” med Flexsign

affaldsrelaterede informationskampagner

HVORFOR VÆLGE FLEXSIGN?

Vi er specialister i det, vi gør.
Vi koordinerer og udfører hele din kampagne - fra start til slut.
Vi monterer system og reklamekampagne der, hvor bilerne er placeret.
Vi skifter din reklamekampagne efter dine ønsker og tidsintervaller.
Vi giver dig en løsning, som gør at du kan genbruge din kampagner igen og igen.
Vi servicerer kampagnen og fikser også eventuelle skader.
Vi er landsdækkende i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Saudi Arabien.
Vi er ledende på markedet med vores unikke koncept til renovationsbiler i hele Skandinavien.
Vi er det helt oplagte valg til alle former for kampagne fra start til slut.



Reklamesystemet er yderst fleksibelt og kan monteres på flere forskellige materialer, som gør at systemet kan 
anvendes til flere forskellige typer løsninger - heriblandt: 
Renovationsbiler, lastbiler, kassebiler, skilte, containere, facader, genbrugspladser, vinduer og meget mere.

Vores system kræver hverken at der skal bores, nittes, skrues
eller lignende. Hvis systemet skal afmonteres eller overflyttes
er ydersiden på lastbilen intakt, som den var før Flexsign
systemet blev monteret.

Når systemet er monteret tager det ca. 15 minutter at udskifte 
budskabet, hvilket gør det meget effektivt og nemt for alle parter. 

Flexsign koordinerer udskiftning af reklamebudskabet på den
adresse, hvor bilerne normalt holder efter endt rute. Det betyder
ingen unødige transporter frem og tilbage.

Mere simpelt kan det ikke blive

Montage af Flexsignsystem

FORDELE MED FLEXSIGN 

Genbrug dine reklamebudskaber igen og igen.
Costeffektivit og venligt mod miljøet.

Vi koordinerer og udfører hele din kampagne samt
skifter dine reklamebudskaber i det interval du ønsker.

Egen produktion i Sverige og montage med
eget uddannet personale.

Monteres uden mekaniske indgreb
eller påvirkning på bilens sider.

Udskift af reklamebudskabet tager mindre end
15 minutter og sker på bilens adresse.

Billigt i forhold til andre typer af reklameløsninger 
på eksempelvis biler 

Kort leveringstid fra idé til færdigt resultat i 
gadebilledet.

Stor fleksibilitet, anvend et eller flere forskellige 
budskaber på samme bil, som I kan skifte imellem.

UV-bestandige reklamebudskaber af høj kvalitet
og slidstyrke.

TÜV godkendt og udviklet for vores nordiske klima 
og trafikmiljø, såvel sommer som vinter.

Vores system er TÜV godkendt og udviklet til de nordiske vejrforhold og trafik, og tåler alt slags vejr og vind, såvel sommer
som vinter. Reklamebudskabet produceres i en meget høj kvalitet med den nyeste digitale teknik.
Dette gør reklamerne ekstremt slidstærke, så reklamen fremstår pæn, de er lette at holde rene og tåler vask.
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I over 10 år har vi udført og leveret udskiftelige løsninger på 
renovationsbiler, lastbiler, trailere, kassebiler, personbiler, skilte, facader samt meget mere 

I mere end 10 år, har vi samlet en meget stor erfaring i at klargøre og koordinere vores kunders 
reklamekampagner fra start til slut.

Vi lægger stort fokus på høj professionalisme og kvalitet som resultat,
men frem for alt at det skal være let at være kunde hos Flexsign.

Vi sætter en stor værdi i at være eksperter i service samt at resultatet ,vi leverer som slutprodukt
altid opleves som professionelt og seriøst, og vort ”know-how” garanterer

at du altid får det bedste resultat uanset opgavens størrelse.

VORES VISION ER AT

VÆRE JERES FORETRUKNE LEVERANDØR

Som kunde hos Flexsign SKAL du forvente dig en partner, som altid vil leve op til dine forventninger, 
 samt at vi ligeledes altid arbejder udfra vores grundværdier:

  Fleksibilitet  -  Engagement  -  Kundefokus 

“
Vi er pionærer - Vi har udviklet fremtidens reklameløsninger til biler

så kommer du til at forstå, hvorfor alle andre også har valgt os

Kontakt os allerede idag! 

“


