
T h e C r e a t i ve S o l u t i o n !
MEMON



De fleste av oss benytter gule lapper hver dag - både hjemme og på arbeid.
Med Memon kan du omskape dem til ditt mest verdifulle markedsførings-produkt.



Daglig for å gjøre 
Undersøkelser i Skandinavia viser at hele 80% av de som mottar en Memon blokk, 
bruker den til den er tom.

kjemper vi våre produkter og tjenester synlige flest mulig ganger.



Med 50 selvheftende notatark i hver blokk blir du sett mange hundre ganger.
Det betyr at Memon blokker har stor nytteverdi og gir verdifull effekt i månedsvis 
hos dem du gir blokkene til.



Memon
blokk leveres pakket i plast, som utvilsomt gir et eksklusivt preg.

 produktene leveres som standard med utfallende fullfarge-trykk, og hver 



Memon
størrelsene; A8, A7 og A6. Booklets har valgfri 2-farge trykk på innsiden av om-
slaget, eller utstansing av motiv for «billboard» effekt.

 blokkene fås i mange varianter. Basisproduktene er blokker og booklets i

Memon Blokk Memon Booklet/Billboard



Memons minste standard-størrelse på blokker gir en pris på 19,2 øre for hvert blad.
Men hvert blad sees som regel mer enn en gang, og det senker prisen ytterligere.
I tillegg opparbeides goodwill hos fornøyde brukere av blokkene.

Sett ganger Visninger totalt* Enhetspris 

1 32.000 0,192 

2 64.000 0,096 

4 128.000 0,048 

5 160.000 0,038

3 96.000 0,064 

*) 640 blokker à 50 ark.

Budskapet/blokken ses minst tre ganger pr. blad, 

når den:  skrives på   henges opp   tas ned.Œ � Ž



Memon
budsjetter som setter grenser for hva vi kan gjøre for deg.

 konseptet gir utrolig mange variasjonsmuligheter - det er bare fantasien og 



Vi våger påstanden: 
®Memon  er utvilsomt et av de mest verdifulle 

reklameproduktene på markedet i dag! Undersøkelser beviser det.

Bit Solutions, Kvalamarka 10, 5514 Haugesund. Internett: memon.bitsolutions.no, telefon 915 90 720.
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