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Via vores website har du også 
mulig hed for at føre en online 
video dialog med en af  vores  
grafiske konsulenter.

Det er en både effektiv og virksom  
måde hurtigt at fremvise et  
eksi sterende produkt eller en god 
ide på. 
Ring til os, og vi hjælper dig på vej.
 
Med venlig hilsen
All Creative A/S 
Salg & Design

CREATIVE BOOK 4 er den næste i 
rækken af  spændende inspirations
kilder fra vores fotoarkiv.
 
Vi har i CREATIVE BOOK 4 udvalgt  
nogle af  de kreative løsninger, som vi 
arbejder med hver dag, inden for pap, 
papir og plast.
 
Vores ønske med CREATIVE BOOK 4 
er at præsentere løsninger, som kan 
give dig inspiration til dit næste tiltag 
inden for profilering, markedsføring 
og kommunikation.

Du kan også altid besøge vores web
sites allcreative.dk, unidisplay.dk, 
menumapper.dk eller luksusposer.dk, 
hvor du bl.a. finder vores billed 
database, der inde holder flere 
tusinde inspirations billeder.

Ring 4717 1100 og få dagens pass
word  indtast herefter password og 
søgeord i billeddatabasen og find 
masser af  billeder der matcher dine 
kriterier. 

Det kan gi’ dig selv, og andre, ny 
inspira tion.
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Husk vi er dygtige

Vi er erfarne
Vi er specialister
Og vi elsker det vi gør!

Remember we are skilled

We are experienced
We are specialists
And we love what we do!
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Virtuel
Få en overbevisende start på din firma- 
præ sen  tation og få budskabet frem med 
gennemslagskraft i både billede og lyd.

Live præsentation...
 når info skal være 

“up to date” 
og modtageren 

holdes fokuseret.
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Display 

Synlighed og blikfang – husk det!  
                     
unidisplay.dk
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Højt og eksklusivt display 
med stor bæreevne 
på kraftige hylder.

Graphic finishing 
is not just decoration. 

It’s a marke ting tool. 
The consumer takes less 
than 3 seconds to choose 
what to pick from the shelf. 

Impulsive, emotional 
and intuitive. 

Optimise 
your brand potential. 

Creative finishing, 
bringing your 
design to life.
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Smykkestandere Ø85 x 110 cm
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Fullsize Standee. Alt kan lade sig gøre – kun fantasien sætter 
grænser. Lad os udfordre dig med et kreativt display.



Nem forsendelse.

Kingsize blikfang. 
854 emballager er sammensat til 

280 x 224 x 110 cm hund.
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Borddisplay 

... skaber ekstra opmærksomhed 
med eller uden LCD-skærm.

- unikke kreative løsninger, der skaber behov
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Værdifuld kreativitet på 
minibølgepap, behandlet 

med guldkachering og 
sort serigrafi tryk. 

>>>

Bølgepap 

Robust kvalitet på de små bølger sikrer, at 
indholdet opnår maksimal beskyttes samtidig 
med, at materialet er formstabilt.

Livet handler om at 

leve i nutiden, glæde 

sig til fremtiden og 

lære af fortiden.
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Komplet emballagekoncept udført i bølgepap.
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Emballagen 

... er det første indtryk som kunden får af 
produktet. Des mere eksklusiv og elegant 
emballagen fremstår, des større forventning 
har kunden til indholdet.
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Alt kan lade sig gøre
– du stiller kravene,
og vi opfylder dem...

Elegant servering af  fastfood.
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Poser 

Den vandrende reklamesøjle som  bruges 
igen og igen, når kvaliteten er i top 
og designet elegant.
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Menu og barkort
Når menuen skal præsentere sig smukt og 
drinkskortet inspirere til mere.

Se de utallige 
muligheder på
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Ringbind 

i svejset folie, genbrugspap eller 
bogbinderpap. Laminerede ringbind 
eller frostet PP. 

Kort sagt: Hos All Creative A/S 
tilbyder vi alle typer ringbind.

Vi skåner miljøet ...
Lamicolor® er navnet på vores 
miljøvenlige ringbind, hvor 
materialet er genbrugs pap, 
hvorpå en blank eller mat-
kacheret offsettryksag 
er lamineret.
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Eksklusivt og kreativ 
produktion
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Når et ringbind
 forvandles til 

et smukt 
præsentations

værktøj.
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Formskum 

Når indholdet finder den 
rette plads.
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Virksomhedsspil 
med tryksag,
opklæbet på 

magnetplade.



All Creative udvikler 
og spiller gerne sammen 
med dig om kreative og 
funktionelle løsninger.
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Eksklusive og brugevenlige 
præsentationsmaterialer 

til stof  og tapet.
100% styr på alle delelementer.
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UVlak på sort matkacheret overflade.
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Tillid 

Det hele handler om tillid, respekt 
og tryghed, for sammen at skabe 
de bedste resultater.
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+45 4717 1100

Med venlig hilsen

All Creative A/S’ sjæl
All Creative A/S er i 2008 skabt gennem en fusion mellem RP Creative A/S og All Plast A/S.
Begge virksomheder blev etableret tilbage i henholdsvis 60’erne og 70’erne, og vi har dermed sammenlagt 
omkring 100 års erfaring inden for vores felt. I 2013 blev All Creative udvidet med endnu et brand ved op-
købet af firmaet UniDisplay, som har mere end 20 års erfaring med i bagagen.
Udgangspunktet var plastproduktion og det at skabe unikke kontormaterialer til præsentation og udstilling.   
I dag er All Creative A/S en af Nordens førende producenter inden for bearbejdning af plast, pap og papir  
til profilering, markedsføring og kommunikation. Vi fremstiller markedsføringsmaterialer som anvendes i 
stort set alle skandinaviske virksomheder hver dag. 
Vi er repræsenteret med salgskontorer flere steder i Norden: Malmø i Sverige, Oslo i Norge og i Danmark 
findes vi både på Sjælland og i Jylland. På vores 6.000 m2 store fabrik i Jylland, beliggende 25 km nord for 
Randers, fremstiller vi hver dag alle disse kreative løsninger, som du ser i Creative Book 4.
Som virksomhed ønsker vi at gøre en forskel. Vi forventer derfor, at alle vores medarbejdere gør en forskel 
hver eneste dag. All Creative A/S ønsker at fremstå som en kreativ og kompetent samarbejdspartner, som 
vores kunder kan stole på i enhver sammenhæng.
  

All Creative A/S’ mission og vision
All Creative A/S’ mission er at skabe kreative og brugbare løsninger. Vi ønsker at skabe løsninger, som er 
synlige og som skaber langtidsholdbar opmærksomhed. Vores produkter skal være med til at udfordre  
nysgerrighed og stimulere nye idéer – vi vil konstant være med til at nytænke og udvikle.
All Creative A/S’ vision er, som markedsleder, at være den foretrukne producent af kreative profilerings-
løsninger til virksomheder, der ønsker synlighed.
 
All Creative A/S’ værdier
All Creative A/S ønsker at være rummelig, passioneret og ambitiøs. Vores værdier udtrykker det, vi er, 
det, vi står for, og måden vi gør tingene på. Via vores rummelighed kan vi favne bredt og åbent, både  
menne skeligt og produktmæssigt.
Gennem vores passion brænder vi for det, vi gør. Vi brænder for at skabe og formidle unikke produkter til 
enhver idé på den helt fede måde.
Det er vigtigt, at du som kunde føler dig tryg ved at arbejde sammen med os  
– både før ordreafgivelse, under fremstillingsprocessen og ikke mindst efter  
at du har modtaget din leverance. 
Vi regner nemlig med, at vi skal samarbejde med dig i mange år fremover. 
Vi er ambitiøse, og ønsker at skabe resultater for såvel vores kunder som  
for os selv. 

Husk vi er dygtige. Vi er erfarne. Vi er specialister. Og vi elsker det vi gør!
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Telefon +45 4717 1100

allcreative.dk
unidisplay.dk

luksusposer.dk
menumapper.dk

info@allcreative.dk

Let your smile change 

the world, but don’t let the 

world change your smile.

Do more of 

what makes 

you happy.

When we are good, 

they never remember. 

When we are bad,  

they never forget.

Salg:

Kilde Allé 22, 1. sal
 DK3600 Frederikssund

Produktion: 

Vesterbro 65
DK8970 Havndal
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Quitters never win 

and winners never quit.


