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Vores kerneværdi  
er kreativitet.
Vi elsker simpelthen  
at designe!

Minik Nielsen
Medejer af ReneDesign Aps
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Vores team er parat til at  
hjælpe med din forespørgsel
Okay, helt kort så er ReneDesign et re-
klamebureau som udfører grafiske løs-
ninger.  Alle typer for print til en stor del 
af de lokale virksomheder i det grøn-
landske samfund. 

Gennem tiden har virksomheden an-
sat den ene elev efter den anden, og 
har idag et stort kreativ team plus del-
tidsansatte og ungarbejdere. 

Vi går konstant op i udvikling, hvad 
end det drejer sig om uddannelse, ma-
skine tilføjelse eller grafisk layout. Bran-
chen ændre sig i en utrolig høj fart, og 
vi sørger for at følge med.

Vi elsker at udfører grafiske 
løsninger!
Uanset om det drejer sig om annonce 
opsætning, visitkort layouts, hjemmesi-
de designs, logo udvikling eller noget 
helt femte, så går vi utrolig meget op i, 
at det bliver det bedste produkt muligt 
for vores kunde.

Samtidig kan vi med – 7 forskellige 
fantastiske maskiner – tilbyde alt fra 
digital print af brochure, profilerings 
dekorering i form af brodering eller på-
trykning af tøj, til printning på enheder 
som fx bærbare computeres overflade, 
iPhone covers og lasercutting. Ja, vi har 
en lasercutter, og den er fed! Vi kunne 
bliver ved med at fortælle om os selv, 
men nu er vi nysgerrige om dig. 

Er der en udfordring du står overfor, 
som du har brug for sparring på? Har du 
brugt uger på et projekt, som fortjener 
den perfekte PowerPoint præsentati-
on? Mangler du merchandise til jeres 
næste firma event? Uanset hvad, så er 
vi parate til at servicerer dig.

Ønsker du at vide mere? 
Du er velkommen til at kontakte os, 
hvis du gerne vil vide mere. Send os din 
forespørgsel, så vi kan få jeres hjemme-
side designet i det layout I ønsker den. 

 

ReneDesign startede som enkeltmands 
virksomhed i 2009, og senere hen i 
2015 stiftede sig som ApS selskab.
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Der er ingen dumme spørgsmål  
- så skriv endelig til os.

For at gøre processen så effektiv som muligt, har vi opdelt  
vores produkter i hver deres mail adresser.

Disse mails bliver modtaget af forskellige teams,  
da disse teams har større kompetancer inde for faget.

Grafisk design / Logo:
grafik@renedesign.gl

Tøjprofilering / sportstøj:
toj@renedesign.gl

Foto / video:
foto@renedesign.gl

Merchandise / slik:
merchandise@renedesign.gl

Hjemmesider:
grafik@renedesign.gl
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Erfaring 
Vi har stor erfaring i af grafiske løsninger og vi ved hvor meget 
energi I har brugt på jeres projekter og planlægning. Den grafiske 
del er ende stationen, og det er vigtigt for os, at jeres hårde ar-
bejde afsluttes på den bedst mulige måde, så den visuelt udstrå-
ler det budskab I ønsker at bringe frem.

Vores produkter 
Som lokal reklamebureau, vil vi gerne tilbyde de bedste produkter 
i international kvalitet, uanset om det handler om grafiske løsnin-
ger, print, profilering eller merchandise.

Brandingen af din virksomhed  
jeres visuelleidentitet, er det vi  
brænder for og det vi er specialister i.

Det er vigtigt for os, at vi 
rammer den stil og identitet jeres 
virksomhed gerne vil udstråle
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Web Design
Et flot hjemmeside 
design, kan betyde meget 
for en virksomheds ansigt 
mod omverden. I dag er firma-
ets hjemmeside, typisk det første 
sted nye og eksisterende kunder og 
samarbejdspartnere “kigger”, når de 
skal hente information om produkter 
og ydelser. 
En flot og gennemtænkt hjemmesi-
de er derfor et meget vigtig element 
i den kommunikation, man vil give 
verden om sin virksomhed. Den mest 

effektive metode at markedsfører 
din virksomhed, er med en god 

informativ hjemmeside. Det er 
det nemmeste sted for jeres 

potentielle kunder at be-
søge, hvor de samtidig 

kan finde de in-
formationer de 

søger, uanset 
tidspunkt.

Hos ReneDesign gør vi et stort nummer 
ud af, at din hjemmeside skal fremstå og 
udtrykke jeres visuelle identitet. Ligele-
des sikre vi os, at din hjemmeside er re-
sponsivt og tilpasser sig uanset hvilken 
enhed dine besøgende benytter.

Ønsker du at vide mere?
Så er du/i velkommen til at kontakte 
os, hvis du gerne vil vide mere. 
Send os din forespørgsel, så vi kan få 
jeres hjemmeside designet i det layout 
I ønsker den.

Skrive en mail til os på:
grafik@renedesign.gl

Vores hjemmeside har fået et 
brush up - og den er blevet  
rigtig flot! Og det skyldes et 
rigtig professionelt team hos 
ReneDesign, som vi har  
arbejdet sammen med.

Stifter & Seniorkonsulent hos 
Visiobox Consulting ApS

”
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Vi elsker at fotografere!
Vores team har en række fotografer 
som kan tilbyde en bred vifte af foto.  
Vi har hver især vores specialer og 
egenskaber, men fælles har vi alle en 
passioneret og professionel tilgang til 
vores fotografering.

Vores fotografer har mange 
års erfaring med:

• Portrætter
• Events (store som små)
• Virksomheds fotografering
• Produkt fotografering
• Ejendoms fotografering
• Digitalisering af kunst
• Drone fotografering
• Dimensioner
• Landskabsfotografering
• Abstrakt fotografering
• Sports Fotografering
• Mad Fotografering
• Bryllupper

Skriv en mail til os på:
foto@renedesign.gl
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Merchandise fylder meget  
i vores hverdage
Fra kontor artikler, firmagaver og givea-
ways til events. Uanset om din forespørg-
sel drejer sig om enkelte produkter eller 
1.000 stk. er ingen opgave er for stor 
eller for lille!

Trænger jeres lager til at blive opdate-
ret, skal I snart afholde et event, eller 
er du blot interesseret i at hører om 
hvad vi kan tilbyde?

Vi har et fantastisk samarbejde med 
Hi!dea i Portugal. Det betyder, at pro-
duktionen plus levering efter ordre god-
kendes er gennemsnitligt på 3 uger, in-
klusiv fragt! Deres udvalg er enormt, og 
priserne er utrolig attraktive. Derfor har 
vi gjort deres online katalog tilgængelig 
herunder.

Skriv en mail til os på:
merchandise@renedesign.gl
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Slik med logo
Vi kan levere alt inden for logo bolsjer 
og slik med dit logo på etikkerterne.

• Bolsjer
• Tyggegummi
• Slikposer
• Trekantsposer
• Dåser
• Bolsjer

Pastilæsker
Udvalget af pastillæsker er stort, og gør 
det nemt for dig at vælge den variant 
du ønsker – Mulighed for produkter fra  
HARIBO og STIMOROL.
Design dine egen pastilæske med 
dit firmalogo og budskab, og anvend 

dem fx som reklame produkter og 
give away, når i er på forskellige firma 
events, kulturnat, messer og forkælel-
ses give-aways til dine kunder.

Bolsjer
Vi tilbyder en række velsmagende 
bolsjer, som nemt kan trykkes med 
eget logotryk eller særligt budskab. 
Alt sammen med til at skabe det per-
fekte reklame produkt. Minimums be-
stillingen er 10 kg. og du kan mixe bols-
je varianterne efter ønske! 

Tyggegummi
Tyggegummiet er fra STIMOROL. Du 
kan vælge mellem 6 - og 12 - stk. pakning. 
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Bestem selv hvordan netop din tygge-
gummipakning skal se ud, vi kan vejle-
de dig og hjælpe dig på vej, hvis du 
har brug for det. Minimum bestilling af 
tyggegummiæsker er 500 pakker.

Slikposer & Trekantsposer
Du kan nu købe slikposer med dit logo 
på. Poserne kan designes på mange 
måder, alt efter ønske. 

Det er kun fantasien der sætter græn-
ser! Slikindholdet er med produkter fra 
Haribo. Så ønsker du en bestilling med 
de kendte vingummi bamser, så er det-
te bestemt muligt. Minimum bestilling 
af slikposerne er 2500 stk.

Ønsker du nogle alternativer, så er 
trekantsposer med logo har et smukt 
og elegant design. 
Sammen med dit logo vil skabe et 
personligt reklame produkt.  
Denne trekantspose ser ud af rigtig 
meget og trykfladen er speciel, det 
gør at den bliver husket.

Skriv en mail til os på:
merchandise@renedesign.gl
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Frugtbolsjer 
Nr. 1000 

Chokomint
Nr. 1060 

Blåugeler
Nr. 1110 

Hindbær/lakrids/
peber Nr. 1060 

Lakrids m. peber
Nr. 1010 

Citron/lakrids/peber 
Nr. 1070 

Kongen af Danmark
Nr. 1120

Dameskrå
Nr. 1050 

Chilibolsjer 
Nr. 1020 

Sukkerfribolsjer

Twistmix
Nr. 1130

Cafémix
Nr. 1100

Boljser smagsvarianter
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Mentholbolsjer 
Nr. 1030 

Citron/lakrids/peber 
Nr. 1080 

Blå jorbær/lakrids/
peber Nr. 1140 

Blandet bolsjer 
Nr. 1200 

Lakridsbolsjer
Nr. 1040 

Karamelbolsjer 
Nr. 1090 

Pebermyntebolsjer 
Nr. 1150 
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Tøj profilering 
T-shirts
Hvis du leder efter en stilfuld, god kva-
litets t-shirt, så har vi den rette for dig. 
Vi har prøvet utallige modeller af, til vi 
fandt denne unisex ringspun model.

Fås i masser af levende farver. Ønsker 
du at vide mere om vores t-shirts, eller 
har du spørgsmål vedrørende produk-
tion, mængderabat mm. er du velkom-
men til at kontakte os.

Skjorter
Skjorter til forretninsmøder, fritid 
eller aftenarrangementer. Seven Seas 
Copenhagen by ID® tilbyder et om-
fattende sortiment af skjorter til både 
mænd og kvinder til enhver lejlihed.

Siden begyndelsen i 1973 har kvalitets-
materialer, komfortabel pasform og in-
novativt design ned til mindste detalje 
været i fokus.

Mere end bare en skjorte:
• Vores skjorter i 100% bomuld 

udgør 92% af skjorteserien.
• Vores skjorter fåes i Easy-care og 

Non-iron varianter.
• Vores skjorter er designet med 

fem forskellige kravetyper og to 
ærmelængder.

• Vores skjorter fåes i forskellige 
pasformer.

Lavet af 100% bomuld.
Rørformet krop.
Behagelig krave.
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Macron Teamwear
Macron er et italiensk sportsudstyrsfirma 
med base i Crespellano, Bologna og be-
tragtes som en europæisk førende inden 
for produktion af sportstøj. Macron ope-
rerer inden for tre hovedområder:

• Teamwear
• Fodbold  
• Håndbold  
• Volleyball  
• Løb
• Merchandising 
• Officielle spillersæt 
• Fritidstøj
• Tilbehør til klubbers tilhængere
• Fritidstøj  
• Sportsinspireret tøj til dem, der 

ønsker at bære Macron udenfor 
banen

Kendetegnet især ved de gode  
priser på topkvalitet produkter.

Kontakt vores specialister i  
team sport for et tilbud.

Skriv en mail til os på:
toj@renedesign.gl



18

Produkter vi har lavet
Dusted:

Rudedækning:

Caketopper:
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OneWay:

Skilt: Bilklistermærke:
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