Fordonsdekor - steg för steg
Numera finns det inga begränsningar när du ska ha dekor på din
bil. Du kan använda fullfärgsfoto och effektfulla bilder, text och
logotyp för att få en design som passar din verksamhet och omedelbart fångar omgivningens uppmärksamhet.
Varje mil du kör marknadsför du din verksamhet och förstärker
ditt varumärke - en snygg och uppseendeväckande dekor på
företagsbilen är mycket reklam för pengarna!

1

Skicka allt material som ska användas till oss; logotyp, texter och bilder. Du kan skicka en CD, använda epost, eller
ladda upp med ftp via vår hemsida www.kgreklam.com.
Alla filer måste vara vektoriserade och sparade i eps- eller
pdf-format. Om du är osäker, ring oss och fråga!

2

Vi behöver detaljerad information om vilken sorts bil du
har: märke, modell, exakt färg, är den förlängd, var finns
luckor och fönster. Om du vill kan du lämna bilens
registreringsnummer till oss - då kan vi ta reda på vissa av
uppgifterna hos Transportstyrelsen.

3

Nu går vi igenom utformningen tillsammans, antingen
via mail, telefon eller hos oss i Kyrkheddinge. Har du inga
egna idéer eller förslag så gör vi ett förslag som vi diskuterar
kring.

4

När vi tagit fram det första korrekturet lämnar vi en offert
baserad på bifogat förslag.

5

Det är viktigt att kontrollera korrekturet noga så att alla
detaljer stämmer med din bil; till exempel lister, emblem
och liknande.

6

När allt är klart bestämmer vi en tid som passar. Oftast blir
det inom cirka två veckor.

7
8

Tvätta bilen, den måste vara helt ren när den ska folieras!

9

En stor dekor tar ungefär en dag att montera, men en enkel
dekor tar cirka en halv till en timme och då är du välkommen att stanna här och ta en fika under tiden!

Nu är det dags att montera materialet på bilen. Helst vill
vi att du kommer till våra lokaler i Kyrkheddinge men om
det av någon anledning inte är möjligt så kan vi komma till
dig.
Om det ska göras en stor dekor är det bra om du lämnar
bilen hos oss kvällen innan så att den hinner torka och få
rätt temperatur.
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