
Oktoberfest 
hos Johnny!

Missa inte 

tävlingen på 

baksidan!

En lokal 

leverantör av 

trycksaker!

Vill du också ha höstfest?
Vi hjälper dig med ditt utskick!

Johnny
Superproffs på tryck 
och efterbehandling

Johan
Superproffs på 

digitaltryck

Jenny
Superproffs på 

design och layout 

Victor
Superproffs på 

digitaltryck

Vanligtvis gör vi vykort, visitkort, 
flygblad, julkort,  kuvert, block, blanketter, 

digitala  blanketter, scanning, kopiering, 
ritning ar, affischer, banderoller, vepor, 

roll-up,  årsredovisningar, kompendium, 
foldrar,  broschyrer,  manualer, grafiska 
profiler,  variabeltryck, uppfräschning 

och framtidssäkrad  logotyp eller annan 
design, annonser,  korrekturläsning, 
fotografering, tavlor,  beachflaggor, 
profilprodukter och mycket mer...

Hej!

Vi vill bara tala om att vi festar till det 
ordentligt på Johnnys i oktober! 

På festen bjuder vi på kanonpriser på några 
utvalda trycksaker. Du kommer att mötas av 
glada personer med väldigt mycket kunskap om 
trycksaker och hur dessa blir till. Vi kan hjälpa 
dig med allt ifrån idé till färdig trycksak.

Vi strävar efter högsta möjliga kvalité till bästa 
tänkbara pris. Det allra flesta uppdrag löser vi i vår 
”tillverkning” på Skaragatan. Fixar vi det inte här, 
så har vi samarbetspartners där vi förhandlat till 

oss mycket förmånliga priser, vilket gör oss mer än 
konkurrenskraftiga vad gäller alla typer av trycksaker.

På bladets baksida har vi plockat ut några guldkorn 
som du kan festa loss på nu i höst. Erbjudandena 
gäller till 8/11 2017, men å andra sidan är priserna 
inte särskilt avskräckande övrig tid på året heller.

Vi kommer mer än gärna ut till ert företag och 
berättar mer om hur vi kan vara till hjälp!

Bästa hälsningar 
Johnnys Kopiering



Tävling!

Kampanjerbjudande!

JOHNNYS KOPIERING AB  |  Stadshuset, Skaragatan 8, 531 88 Lidköping  |  0510-770153, info@johnnys.nu, www.johnnys.nu

* Vid beställning ange ”Oktoberfest”. Gäller till och med 8/11 2017. Alla priser och värden är angivna exklusive moms. 

Vik ett vanligt A4-papper på mitten, sedan viker du det på mitten en gång till. Sedan fortsätter du att vika 
det ytterligare 40 gånger. Du inser att efter knappt 10 vikningar att det inte är praktiskt möjligt att vika 

fler gånger, men om det hade gått så undrar vi hur högt det skulle bli när alla 40 vikningar är gjorda..

1.  Som en skollinjal 
2. Som ett enplanshus 

3. Som eiffeltornet 
4. Som avståndet till månen

Maila ditt svar till: info@johnnys.nu

Bland de rätta svaren lottar vi ut 2 trisslotter vardera till 10 olika vinnare. 
Bland samtliga svar lottar vi ut 1 st presentkort på ett värde av 1000 kr!

Vinnarna presenteras på www.johnnys.nu i början av november!

Roll-up
890 kr 

* 
1st 85x200 cm

Banderoll 

890 kr 
* 

1st 300x100 cm

inkl öljetter

C5-kuvert 

890 kr 
* 

500 st, 4-färgstryck 

med/utan fönster

Visitkort 
390 kr 

* 
500st, 4-färg 

enkelsidiga kort


