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FRIERI

FORLOVELSEN

BRYLLUP ÅRSGAVE

MORGENGAVE

TIL LIVETS              ØJEBLIKKE

Foto: Matilda Söderström

AAGAARD ER PÅ TV2 TIL JUL  

Det indebærer i sagens natur, at både ure og smykker nød-
vendigvis også bliver dyrere, hvilket stiller krav om en
mere nuanceret salgsargumentation over for jeres kunder.
Det nytter ikke at tro, at         producenterne/agenterne selv
kan sluge stigningerne i råvarepriserne, så man kan bevare
samme prisniveau over for forbrugerne. Heldigvis har I jo
som fagfolk flere strenge at spille på, herunder netop me-
tallernes og stenenes ægthed og vægt/carat, de hånd-
værksmæssige kvaliteterog designet. 

Netop sidstnævnte; nemlig designet er i de senere år og i
stigende omfang blevet mere og mere altafgørende.
Designernes og producenternes dygtige branding og de
ikke uvæsentlige de signal- og prestigemæssige værdier,
det tilfører produkterne, er ikke alene noget, der skaber
præferencer og danner mode. Derfor er det også vigtigt, at
I som faghandel, der er det sidste led i værdikæden inden
forbrugeren, honorerer designere og producenter for deres
originalitet i såvel det designmæssige udtryk og den
håndværksmæssige udførelse som i historien bag det, ved
også kun at føre de originale brands. Det kan så godt være,
at det er lidt dyrere, men det er helt sikkert berettiget i en
bedre kvalitet og den gode historie - og vel også i en bedre
avance i kroner og øre. 

Hav en rigtig god sommer!
Henrik Bjørkman
Redaktør

De fleste af  os har haft rigtig mange ting oppe at vende her under Corona-krisen. Usikkerheden
omkring ens egen og familiens helbredsmæssige tilstand har givet fyldt meget, og i den forbindelse
har vi nok alle oplevet, at vi fik øjnene op for de nære værdier.

Det gælder selvfølgelig både for ens private tilværelse og for ens mere professionelle liv i en branche
som ur- og smykkebranchen, der har været særlig hårdt ramt. Ikke nok med at mange forretninger
blev tvangslukket, forbrugerne blev generelt også meget tilbageholdende med hensyn til køb af
mere langvarige forbrugsgoder - herunder både ure og smykker. Da det så også blev umuligt at
gennemføre fester i forbindelse med barnedåb, bryllupper, forårets konfirmationer og runde
fødselsdage m.v., så gik alting næsten i stå.

Derfor har mange af jer sikkert brugt rigtig meget energi og eftertænksomhed på at revurdere hele
jeres forretningsgrundlag. Alt lige fra husleje, lønomkostninger, varelager og sammensætning af
sortiment samt leverandørrelationer og markedsføringen har vel fået et eftersyn - og det er jo aldrig
nogen skade til.

For hvad det er værd...
Så har det måske på flere måder været lidt af en øjenåbner. Apropos, hvad noget er værd, så må vi
jo konstatere, at vi er og bliver en del af den store verden. Andre lande har ligesom os været lukket
helt ned og det har bl.a. givet leveringsproblemer på visse varer. Guldprisen er på verdensbasis også
steget næsten med hele 19,75 % gennem de seneste 6 måneder, hvilket altid er en indikator for at
verdensøkonomien er trængt og at staterne derfor opkøber guld. Guld holder nemlig sin værdi bedre
end aktier og statsobligationer. Husk også, at det at guld holder sin værdi faktisk også er et godt
argument over for forbrugerne,

Stof til eftertanke...
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*Labgrown diamanter er mere klimavenlige
end diamanter fra miner.

LA
BO

RATORIESKABTE 

   DIAMANTER ®

BAGSIDE

ØRESTIKKER MED 
KLIMAVENLIGERE* LABGROWN

DIAMANTER
495,- / 595,- 

FORGYLDTSØLV

ØREHÆNGERE MED 
KLIMAVENLIGERE* LABGROWN

DIAMANTER
495,- / 595,- 

FORGYLDTSØLV

HALSKÆDE MED
KLIMAVENLIGERE* LABGROWN

DIAMANT
595,- / 795,-

FORGYLDTSØLV

8 KARAT GULD
1.195,-

2020S T U D E N T
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Vor tids forbrugere omgiver sig i dag med et utal af
teknologiske hjælpemidler, der gør hverdagen lettere for
dem og kravet i stigende omfang at tingene helst skal
kunne tilpasse sig vores livsstil og adfærd.

Dana Ure/Festina Danmark markedsfører i dag en
kollektion bestående af 6 smartband ure/aktivitetsmålere
under navnet Calypso SmarTime, som kombinerer
brandets ungdommelige og finurlige personlighed med
et væld af teknologiske kvaliteter. Markedets største
skærm på 1,14”, hvilket gør at man tydeligt har overblik
over alle smartband’ets funktioner, som i øvrigt kan
tilpasses helt efter eget ønske. Der følger også en ekstra
silikonerem med som man let kan udskifte, hvis man
har behov for det. 

Selvom aktivitetsmonitering er det  primære formål, har
Calypso SmarTime også integreret redskaber til
helbredscheck, såsom blodtryks- og hjerterytmemåler
samt en række andre helbredsorienterede funktioner som
eksempelvis søvnovervågning og guidede åndedræts-
øvelser.

Sportselskere vil også finde en fantastisk allieret i
Calypso SmarTime. Dets multi-sport mode inkluderer
basketball, amerikansk fodbold, klatring, cykling, hiking
og løb – både til brug indendørs i træningslokale eller
udendørs. Apropos udendørs, så giver det også oplys-
ninger om vejret, lufttryk, højde og angiver styrken af
UV-stråling. Derudover kan brugeren registrere alle sine
aktiviteter og følge sine fremskridt ved at koble op til
en mobilapp.

Calypso SmarTime er simpelthen smartband’et, der kan
følge med brugerens tempo - over alt!

Kun kr. 448,-

En sand højteknologisk følgesvend!



udskudt! 

New Nordic messen i Øksnehallen 
den 21. - 23. august 2020 er 
indtil videre udskudt!

Vi har op til deadline for trykningen af dette magasin
talt med direktør i Guldsmedefagets Fællesråd, Jens
Møller, som kunne oplyse at på grund af den nuværende
Corona pandemi vil New Nordic 2020 ikke blive afviklet
som planlagt i dagene 21. - 23. august 2020.

Man afventer lige nu en klar udmelding fra regeringen
vedrørende  afholdelse af messer, og vil på baggrund af
denne træffe beslutning om messens afvikling. 

Når der foreligger nyt vil det blive meddelt på 
New Nordics hjemmeside på www.newnordic-cph.dk
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Vi har stukket en finger i jorden hos
Nuran, som jo er kendt for sine fantastiske
ringe over det ganske land - for lige at
høre, hvad forventningerne er nu, hvor
tingene er normaliserede igen. 

Han vurderer, at der bliver travlt rundt om
i landets smykkebutikker, fordi forbru-
gerne skal have indhentet alle de
udskudte begivenheder og fester, der nor-
malt har været oplagte gaveanledninger.

Han fortæller blandt andet, at de oplever
en tendens til, at det igen er blevet
populært med ringforlovelser og frierringe
- ofte de meget klassiske solitaire- og
allianceringe og gerne med mange sten
eller en enkelt sten med en god størrelse.

”Når det gælder vielsesringene, er det
også her den klassiske og enkle stil, der
især efterspørges,” fortæller Nuran og
fortsætter: ” Ofte med brillanter i dame-
ringene - enten som en fin lille detalje,
eller også med store brillanter, så det
netop er brillanterne, der kommer i fokus.
Eksempelvis har allianceringe, klassiske
profilringe med stenisætninger og Empire
ringene været meget populære her på det
seneste. Vores Empire ringe fås med for-
skellige størrelser brillanter og er derfor
også vokset, så den nu kan fås med
større brillanter. Den største med i alt
1 carat, som vejl. skal koste 24.995 kr.

Men vi ser også at nogle forbrugere går
i en helt anden retning og vælger noget

specielt, som ikke ligner det, alle andre
har. Her har vi alle muligheder for at til-
passe designet præcist efter kundens
ønsker til bredde, overflade, farve på
guldet osv. Vi laver altid smykkerne på
bestilling, så derfor kan vi lave præcist
det som jeres kunder måtte ønske,” -
slutter Nuran.

Så noget tyder på, at der er god
grund til optimisme.

GANG I DEN - IGEN!



www.novastella.dk
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Det er faktisk baggrunden for og indirekte inspirations-
kilden til den nye smykkekollektion smykkedesigneren
Nadia Kjærgaard sender på gaden her til sommer. 

Kollektionen som har fået navnet Nightingale, er selv-
følgelig opkaldt efter den navnkundige og omsorgs-
fulde engelske sygeplejerske, Florence Nightingale. 

Tanken er, at det på én gang vil være en aktuel, men
samtidig også universel og tidløs, gaveidé til alle inden
for de plejende erhverv - det være sig sygeplejersker,
sygehjælpere, SOSU-assistenter, socialpædagoger og
hjemmeplejen m.fl. Sagt med andre ord en anerken-
delse til alle dem, der hver dag yder en stor indsats
i vores sundhedssystem og til dem, der måske er lige
har færdiggjort en uddannelse inden for sundheds-
området og fortjener en fagrelevant lykønskning.

Florence Nightingale tænkning på plejeområdet danner
den dag i dag forbillede for sygeplejeuddannelser
verden over - også vores hjemlige danske. Hun var
samtidig med Louis Pasteur, som lige havde påvist

eksistensen og betydningen af bakterier og sanitaris-
terne, der betonede betydningen af det fysiske miljø
for sundhed og sygdom. Hun kom til at få stor betyd-
ning for udviklingen af hele den engelske hospitals-
verden og som den første kvinde nogensinde blev hun
tildelt The Order of Merit af konge Edward d. 7.

Omdrejningspunktet i Nadja Kjærgaards design af
smykkeserien er da også en medaljon med det ikoni-
ske billede af Florence Nightingale med lysestagen i
hånden, sådan som hun var kendt for at gå rundt og
tilse de sårede soldater under Krimkrigen i 1854-56.
På medaljonen er også inskriptionen ”CURA DICTA”,
som er latin og betyder dedikeret til omsorg. Det bliver
den oplagte gaveidé både til det arbejdende og det
til nyuddannede plejepersonale over hele landet.

Nightingale-kollektion består af halskæder, armbånd,
ring, ørestikkere og øreringe og de vejledende priser
spænder fra 350 kr. for ørestikkerne og op til 950 kr.
for armbåndet.
Da Florence Nightingales efternavn nok vil få mange

til at tænke på H.C Andersens eventyr om nattergalen
kan man passende fremhæve en passage i eventyret,
som også beskriver hendes væsen og gerninger.
"Du har lønnet mig!" sagde nattergalen, "jeg har fået
tårer af dine øjne første gang jeg sang, det glemmer
jeg dig aldrig! det er de juveler, der gør et sangerhjerte
godt! - men sov nu og bliv frisk og stærk! jeg skal
synge for dig!" Og den sang - og kejseren faldt i en
sød søvn, så mild og velgørende var søvnen. 

En højaktuel, flot og velfortjent hyldest til det plejende folk...

Lang kæde
kr. 700,-

Kæde
kr. 700,-

Øreringe
kr. 600,-

Øreringe
kr. 450,-

Armbånd
kr. 950,-

Armbånd
kr. 700,-

Øreringe
kr. 500,-

Ring
kr.600,-/700,-

Lang
ørering
kr. 350,-
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# 819K
50 brill = 0,50 CT
TW/VVS
32.200,-

# 819
73 brill = 2,10 CT
TW/VVS
75.000,-
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TIDENS MANGE ”ANSIGTER”

  Lidt nord for København ligger virksomheden Columbine
ApS, som gennem de seneste 3 år har stået for salget af
bl.a. væg-, køkken- og vækkeure fra producenten Present
Time. 

Karlsson, som er et Hollandsk brand, blev grundlagt i
80’erne produceres i dag af Present Time. Såvel brandet
som virksomheden er gennem årene stille og roligt blevet
større og større, primært på grund af de fine designs i en
god kvalitet - til virkelig fornuftige priser. 

Urene bliver designet i samarbejde med 2 hollandske
designstudier sammen med Present Time’s egne inhouse
designere, men faktisk har Columbine’s ejer, Sarah Boye
Udesen, været så heldig, at hun har fået lov til at være
med i designprocessen sammen med 3 andre repræsen-
tanter fra henholdsvis England, Frankrig og Benelux. På den
måde kan hun påvirke kommende designs så de også passer
til det Skandinaviske marked som hun repræsenterer. 

Filosofien bag Karlsson urene er, at de skal være i god
kvalitet og designmæssigt kunne fås i mange fine farver,
så de kan bruges som en aktiv del af indretningen, og
ikke kun være en praktisk løsning for at se klokken. 

Normann serien:
Dette ur er lavet i stål med en krom ramme og glas foran.

Det er ikke radiostyret. Det skal bruge 1 AA batteri. 
Det er hvidt, sort eller gråt

Det er Ø 37,5 cm. 
Normann koster 549 kr. i vejl. udsalgspris.

Normann er også lavet som et fint vækkeur 
som ligeledes går lydløst:

Generelt ser vi at salget af vækkeure stiger kraftigt. 
Hele bølgen med at få mobiltelefonen ud af soveværelset 

mærkes på salget af vækkeure. 
Derudover pynter de så fint på natbordet.

Findes i stål med sort, hvid eller grå baggrund.
Vejl. udalgspris er 199 kr. 

Charm serien:
Disse ur er lavet i stål og har sweep movement,

som vil sige det går lydløst. Det er ikke radiostyret.
Det skal bruge 1 AA batteri. Det er sort eller gråt

med messing detaljer samt messing viser.
Det er Ø 30 cm. 

Charm koster 349 kr. i vejl. udsalgspris.

Tinge vækkeur-serien:
Tinge vækkeurene er lavet 

i stål og har sweep movement, 
som vil sige det går lydløst. 

Det er ikke radiostyret. Det skal
bruge 1 AA batteri. 

Det findes i 6 forskellige farver: sort,
blå, karamel, hvid, grøn og rosa. Det

er Ø 9 cm. Tinge koster 129 kr. 
i vejl. udsalgspris.

Alle ure leveres fint indpakket i hvide
og blå æsker, så de står 

pænt i forretningen.

Tinge vækkeuret findes også i messing
med sort eller hvid baggrund.
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Nyheder fra CHROS

Flere af branchens producenter, importører og designere vil gerne løbende
holde detailhandelen orienteret om deres nyheder, designet, den story-
telling der ligger bag, materialerne, håndværket og specifikationerne.

Derfor vil vi gerne, med jævne mellemrum sende jer et Design·Ure·smykker
nyhedsbrev pr. e-mail, så I er godt klædt på til at sælge leverandørernes
varer og informere forbrugerne om præcis de salgsargumenter, der kan
skabe et mersalg af de kvalitetsvarer, der både  sikrer jer en fornuftig
avance og samtidig bidrager til at profilere jer som faghandel.

Men med de gældende GDPR-regler om at vi ikke uopfordret må sende
jer et nyhedsbrev, kræver det, at I giver et informeret samtykke til, at vi
må sende jer et nyhedsbrev. Herunder at vi garanterer jer, at vi ikke mis-
bruger jeres e-mailadresse og eksempelvis sælger den til andre og
opbevarer den forsvarligt.

Så hvis I gerne løbende vil modtage et nyhedsbrev med fagrelevante
informationer og nyheder fra branchens leverandører, skal I sende os en
mail på redaktion@d-u-s.dk og bare i emnelinjen skrive: Ja tak, jeg/vi vil
gerne modtage Design·Ure·Smykkers’s nyhedsbrev. Når I så modtager vores
nyhedsbreve, vil der altid være mulighed for at framelde sig det igen, hvis
I ikke synes, det lever op til jeres forventninger om at blive holdt informeret
om leverandørernes produktnyheder og andre brancherelevante informa-
tioner for jer som faghandel.

Som reglerne er, er det vigtigt, at I selv aktivt tilmelder jer nyhedsbrevet
og vi lover til gengæld, at vi ikke vil spamme jer med ligegyldigheder, men
sikrer at I kun modtager absolut seriøst faglig information. Så send jeres
mail med ”Ja tak, til at modtage Design·Ure·Smykkers’s nyhedsbrev” til re-
daktion@d-u-s.dk allerede i dag, så sørger vi for at du modtager vores
nyhedsbrev fremover.

På forhånd tak!

Henrik Bjørkman
Redaktør
Design·Ure·Smykker
redaktion@d-u-s.dk

Vil du gerne holdes informeret?



Med ”Bonderose” har smykkedesigneren Adelina Brask virkelig
formået at smelte det individuelle, det naturlige og det super-
romantiske sammen i en helt eventyrlig ny kollektion, der er en
fryd for øjet. Kollektionen udtrykker på én gang A. Brask
brandets organiske DNA og bonderosens karakteristiske og
overdådige former. Det er smykker, der både passer til livets
særlige anledninger som bryllup og morgengave, samtidig med
at det fashion-inspirerede farveunivers gør smykkerne oplagte
til fødselsdag og gaven, man forærer sig selv. 

Bonderose-kollektionen består af øreringe og justerbare ringe i
sterlingsølv eller 18 karat guldbelægning i en regnbue af farvede
ædelsten fra rød Agat til lyserød Moppe, lyseblå Larimar, grøn
Agat, lilla Ametyst, grå Agat, mørkeblå Agat samt fersken sten,
der alle får et strejf af solskin fra den hvide topas, der high-
lighter rosedesignet.
Ringene koster alle 650 kr. (vejl.) og øreringe 790 kr. (vejl.) 

Bonderoser 
i farver, der matcher 

tidens mode 
og passer til 

enhver anledning... - også selvom det bare er selvforkælelse!
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TIL DEN MODERNE MAND

BOSS Watches har introduceret en ur-kollektion, BOSS
SKYMASTER. Den er designet til den moderne mand med
mod på nye eventyr.
Skymaster fås i en lang række farvekombinationer, lige fra
en nedtonet helt sort model til den iøjnefaldende rosa-
guldfarvede urkasse med rem og en smuk blå urskive.
Uanset om man ønsker et klassisk eller mere moderne
udtryk så er kollektionen meget varieret og fås med rem
eller lænke med en lækker finish.
Den matte urskive i sort, blå eller grå har en   datafunk-
tion og tre små skiver, der er asymmetrisk placeret, med
det ikoniske BOSS-logo i højre side af urskiven. To tryk-
knapper og en krone fuldender det maskuline design.
Chronograph med dato, Ø 44 mm, vandtæt til 5 ATM, ur-
kasse i stål/stål med coating i rosagulddublé eller sort,
urskive med strålemønster.

KOMPLEMENTÆRE SMYKKER TIL MODEBEVIDSTE MÆND

BOSS har lanceret en smykkekollektion i form af en
serie af armbånd, der rent designmæssigt komplemen-
terer BOSS brandets ure, men selvfølgelig også kan
bæres alene. Smykkeserien består i første omgang af
eksklusive armbånd udført i læder, paracord, metal og
et perlearmbånd med halvædelstenene onyx og lapis.
Graverede magnetiske lukninger sikrer, at hvert smykke
er let at bære, og ikke mindst er stilfuldt.Topmodellerne
er i et sejlerinspireret design med klare referencer til
mærkets sporty linjer.

Vejl. kr. 695 

Vejl. kr. 595 

Vejl. kr. 895

Vejl. kr. 695

Vejl. kr. 2495

Vejl. kr. 2695

URE TIL KVINDER, DER ELSKER DET KLASSISKE 
OG GLAMOURØSE LOOK

BOSS’s nye Signature-kollektion med to krystal
besatte ure favner denne filosofi med en perfekt
balance mellem elegance og glam. Kollektionen
har et unikt og karakteristisk element, den
snoede bjælke, som på hver indeks og i lænken,
og tilfører uret et ekstra feminint udtryk takket
være sine buede linjer. Urkasse og lænke fås i
to klassiske farver - guld farvet IP og stål, med
en tone i tone urskive og timemarkeringer er
der dømt enkel elegance. Den glitrende urkrans
er besat med Swarovski® krystaller, hvilket giver
uret et virkelig glamourøst look.
Urene har tre visere, urkassen er Ø 34 mm og
udført i stål med gulddublé coating, urskiver er
mat strålemønstret.

Vejl. kr. 2995 Vejl. kr. 3395

TRe SIkRe moDeHITS fRA STIlSIkkeRT BRAND
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Nu er det tid for guldregn!
Ingen tvivl, det har været en rigtig hård periode vi
har været igennem. Men nu er der noget, der tyder
på at alle de mange udsatte fejringer af barnedåb,
forlovelser, bryllupper, sølv- og guldbryllupper,
runde fødselsdage samt de kommende studenter,
svendegilder og dimittender fra landets højere læ-
reanstalter, vil udløse en sand gaveregn af guld
og sølvsmykker. Derfor gælder det om, at være
godt forberedt på den øgede efterspørgsel. 

Lund Copenhagen giver her sit bud på, hvad der
vil blive nogle af de populære gaveideer.

Armbånd 5x5+1x7,5mm med 
4 zirkonia, 17-18-19cm 

vejl. kr. 1.750,-
Armbånd 11mm, 16-17-19cm 

Guld eller sølv
vejl. kr. 885,-

Ørestik 7,5mm med zirkonia
vejl. kr. 575,-

Ring 7,5mm med 2 zirkonia 
vejl. kr. 725,,-

Ørestik 5mm Citrin 
8 karat rødguld 
vejl. kr. 1.225,-

Ring 5mm Citrin 8 karat rødguld 
vejl. kr. 1.850,-

Ørehænger 
5mm Citrin 8 karat rødguld: 

vejl. kr.  1.550,-

Vedhæng 
8mm Citrin 8 karat rødguld 

vejl. kr. 1.525,-

Anker 8 karat 14x8mm
vejl. kr. 535,-

Sølv
vejl. kr. 150,-

Tro, Håb & Kærlighed 
8 karat 

vejl. kr. 1.125,-
Sølv

vejl. kr. 250,-

Kløver 8 karat 7x7mm 
vejl. kr. 350,-

Sølv
vejl. kr.150.-

Hjerte 7x7mm 8 karat 
vejl. kr. 535,-

Sølv
vejl. kr. 150,-

Ørehænger 11mm med zirkonia 
vejl. kr. 1.095,-

Collier 11mm med mat hjerte eller med
11mm med zirkonia  45-48cm 

vejl. kr. 995,-
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EMPIRE ringene fås i 14 karat rød-, hvid- el. rosaguld med brillanter

             

Ja for firmaet Servicepos i Odense startede i sin
tid med at lave et online-baseret system til at styre
værksted og opgaver for cykelforretninger og det
gik over al forventning.

Så en dag henvendte et par smykkeforretninger sig
til firmaet og spurgte, om de måtte prøve at bruge
systemet til styring af deres værkstedsopgaver. Det
gik fint og henad vejen fik Servicepos tilpasset sy-
stemet, så det passede til smykkebutikker. Systemet
har indbygget online sagsstyring, hvilket gør det
nemt at holde styr på bestillinger og
værkstedsopgaver, og det kan automa-
tisk give besked til kunderne, når op-
gaven er klar til afhentning i butikken. 

Hele systemet kører også med lager-
styring med alle relevante og vigtige in-
formationer, såsom lydighed, karat m.v.
- det er også optimeret til at gøre det nemt at
lave status og generelt håndtere lagermodtagelser
og printe labels. 

Endelig er systemet også fuldt integreret med E-
conomic regnskabssystemet, som rigtigt mange bu-
tikker bruger, og det gør at al bogføringen kører
helt automatisk. 

Systemet er unikt fordi det kører online, og derfor
ikke kræver hverken speciel hardware eller kompli-
cerede softwareinstallationer, hvilket gør det nemt
og billigt at skifte til eller komme i gang med helt
fra skratch, hvis man tidligere bare har kørt med
et traditionelt kasseapparat med indkodede vare-
kategorier. Servicepos systemet kører på en almin-
delig pc eller Mac og kan udover det også køre
på iPads og på iPhone.

En af de urmager- og gulsmedeforretninger, der
kører med Servicepos systemet er Jacob Nielsen
og Søn i Sønderborg, som drives af direktør Bjarne
Stig Vejsnæs, der også er medlem i bestyrelsen for
brancheforeningen. Både han og personalet i bu-
tikken er rigtig glade for systemet, der er virkelig
nemt at arbejde med og så sparer det dem for en
masse tid i forhold til bogføring og statusoptællin-
gerne.

På Servicepos hjemmeside kan du se en lille film
hvor butikschefen fortæller om systemet.

Alle forretningsgange på ét sted ;-)
Det giver ro og overblik i butikken
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Der er dem, der tror, at hvis de bare får lavet en pæn brochure med de varer, der er aktuelle for sæsonen, så skal
salget nok komme af sig selv. Sandheden er at en brochures opgave primært er at skabe opmærksomhed, vække
interesse gennem at give relevant information og helst også motivere læseren til handling. eller sagt mere direkte
- skaber det optimale beslutningsgrundlag for kunderne til at de besøger ens butik og så er det op til butikkens
personale at lave det gennemførende salg.

Hvis du vil have tryghed for, at dine tryksager ikke bare er en udvidet prisliste med pæne billeder, men rent faktisk
evner at trænge igennem ”støjen” fra alt mulig anden kommunikation og formidle din forretnings profil på en
sympatiskabende og interessevækkende måde, så lad os hjælpe dig med din næste tryksag. Vi er gamle garvede
reklamefolk med sammenlagt mere end 100 års erfaring udi i kommunikationens ædle kunst - så vi ved, hvad der
virker og ikke virker.

Du kan bruge os i alle faser - lige fra den bærende konceptuelle idé, layoutet og den grafiske opsætning, tekst-
arbejdet og til trykningen samt distribution. Du får fra starten et specificeret prisoverslag - afpasset efter dit behov,
og som vi ved holder. Hvis du ønsker vi skal være tovholder i hele processen og vil have os til at hente billeder og
produktbeskrivelser hos dine leverandører, gør vi gerne det mod en kompensation af vores tidsforbrug.

Så tøv ikke, hvis du gerne vil have tryghed for at dine tryksager bidrager til at profilere din forretning bedst mulig
og giver dine kunder det nødvendige beslutningsgrundlag for at besøge din butik frem for konkurrentens og
foretage et køb. 

Vi er ikke længere væk end en telefonopringning

Design·Ure·Smykker
lystrupvej 45 · 3550 Slangerup
mobil +45 22213480   

TRYKSAGER DER SKABER TRYGHED



Festina har naturligvis også produceret 
en eksklusiv Limited Edition i 5000 unikke 
individuelt nummererede eksemplarer. Uret er kræs for virke-
lige kendere og svorne fans, det er udført i rustfrit stål, har
fået en helt speciel Gun Metal IP behandling og et eksklusivt
ridsefrit safirglas. Ligesom Speciel Edition leveres den
Limited Edition i en lækker box med en ekstra udskiftnings-
rem i sort silikone og specialværktøjet så man selv kan
skifte remmen.
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Igen i år sender Dana Ure/Festina Danmark en ny edition af
den ikoniske Chrono Bike-kollektion på gaden.

Lanceringen foregik i samarbejde med den tidligere professio-
nelle cykelrytter, franskmanden Richard Virenque, som bl.a.
vandt bjergtrøjen i Tour de France hele syv gange. Denne 2020
edition af urbrandet introducerer et lettere og mere kompakt
design uden dog at miste sportsinspirationen og hele den ånd,
der altid har kendetegnet det. Urkassen er Ø 44,50 mm. Det
har hærdet mineralsk glas, er vandtæt helt ned til 100 meter

og fås med 6 forskellige modeller med rustfri stållænker og 8
med silikoneremme. ”Full Steel” modellerne med nye dybe ur-
skivefarver har en halvt mat og halvt poleret finish, som giver
urene et mere originalt look. Udover den nærmest obligatoriske
sorte urskive er silikonerem-modellerne med mere vovede ur-
skivefarver som gul, orange eller lyseblå.

Chrono Bike Chronographer
Chronograph 316L Rustfrit stål, urskive Ø 44,50 mm, hærdet mineralglas, Vandtæthed 10 BAR (100 m), fås med rustfri 
stållænker og med gummiremme i forskellige farver. Vejl. udsalgspris for ur med lænke 1.998,- og med gummirem 1.798,-

Som altid er der i den nye kollektion både et par modeller
som er Special Editions og de er begge med specialhærdet
mineralglas. Det er rustfri stålure med henhv. en blå og en
sort IP-belægning, og detaljerne såsom tal, visere, de små
urskiver, trykknapperne og detaljerne på urlænken er alle
lavet i stål med en kobberfarvet   IP finish. Urene leveres
i en flot designet Speciel Edition box hvor man desuden
får en lille gave med i form af en ekstra udskiftningsrem i
sort silikone og specialværktøjet til at kunne skifte den
hjemme.

SPECIAL EDITIONS Chronograph
316L Rustfrit stål, urskive Ø 44,50 mm, sort/blå 
IP belægning, kobberfarvede IP belagte detaljer, hærdet 
mineralglas, vandtæthed 10 BAR (100 m), ekstra silikonerem
og specialværktøj til remskifte.
Vejl. udsalgspris kr. 2.998,-

LIMITED EDITIONS Chronograph
316L Rustfrit stål, urskive Ø 44,50 mm, 
Gun metal IP belægning, ridsefrit safirglas,
mineralglas, vandtæthed 10 BAR (100 m), begrænset
antal 5000 eksemplarer, ekstra silikonerem og special-
værktøj til remskifte.
Vejl. udsalgspris kr.4.498,-

Bare rolig den nye Chrono Bike kollektion cykler allerede deruda’
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