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hurtigt
Levering fra eget lager  

i Vejle.

let
Bestilling over telefonen 

 og på webshoppen.

billigt
Standard inventar og - tilbehør 

til en god pris.

Hang tabs
 
Hang tabs giver dig muligHed for at vise dit produkt 
Hvor som Helst i butikken.

Brug fantasien og præsentér varer i relevante sammenhænge via krydspræsentation.
Det giver mersalg!

Vores Hang Tabs kommer fra Do-It Cooperation, der leverer gennemtestede kvalitetsprodukter med god klæbeevne, som du kan stole på.
Alle målrettet til at skabe mersalg.
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Hang Tabs til både enkeltkrog og dobbeltkrog
Hang tabs til Euro-krog/ dobbelt-krog er ideelle til både 
enkelt- og dobbeltkroge.
Har samme egenskaber som Hang-Tabs med rundt hul, men 
denne kan bruges til både enkelt- og dobbeltkroge.
En god løsning, der får dit produkt helt frem til kunden på 
rette sted og øger sandsynligheden for mersalg via impulskøb.
Viser produkterne på en velordnet måde, da de selvcentrerer 
på varekrogen.
Ved brug af dobbeltkroge er der endnu større sandsynlighed 
for at produkterne hænger pænt centreret efter hinanden.

Hang tabs med krog
Hang Tabs med krog gør det hurtigt og nemt at vælge et 
produkt der ikke er det forreste på varekrogen.
Hang Tabs med krog er ideelle, når du viser mere end én  
størrelse eller farve af det samme produkt på samme varekrog.
En god løsning, der får dit produkt helt frem til kunden på 
rette sted og øger sandsynligheden for mersalg via impulskøb.
 
Viser samtidig produkterne på en velordnet måde, da de 
selvcentrerer på varekrogen.

Hang Tabs med rundt hul
En enkel og stærk løsning der er nem at montere.
Ideel til mindre, lette genstande der skal hænge på en 
enkeltkrog.
En god løsning, der får dit produkt helt frem til kunden på 
rette sted og øger sandsynligheden for mersalg via impulskøb.

Viser samtidig produkterne på en velordnet måde, da de 
selvcentrerer på varekrogen.

TILFØJ ØGET SYNLIGHED TIL DINE VARER 
Hvis et produkt er designet til at hænge i et papdisplay og dette går i stykker, kan du 
let genetablere en pæn ophængning ved at montere en Hang-Tab.
Det er en langt bedre løsning end tape eller at lægge varen andre steder. 

Har producenten ikke tænkt præsentation ind i indpakningen? 
Der er også produkter der egner sig rigtig godt til at være præsenteret på en  
varekrog, men hvor producenten ikke har tænkt denne løsning ind i indpakningen.
Mange af disse produkter kan med fordel monteres med en Hang-Tab, så  
produkterne hænger pænt og kommer frem hvor kunden skal se dem.

Hvis en vare er svær at præsentere på en hylde eller i en kurv, kan løsningen være 
Hang-Tabs.
Kommer de op at hænge ”retter de ind” så der er orden og overskuelighed og de kan 
præsenteres lige der hvor kunden er opmærksom på behovet for netop denne vare.
 
Do-IT Hang Tabs er designet til at holde. Det betyder, at dine produkter bliver 
hængende, indtil de sælges.
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HAng TABS

R-T17: B48 x H35 mm.
Hulstr. L33 mm.
4.000 stk. pr. rulle.
Varenr.: 3565-00

1.298,-
Pakkepris 4.000 stk.

R31: B50 x H51 mm.
Hulstr. L31 mm.
10 stk. pr. ark.
Varenr.: 14150-00

Pakkepris100 stk.

C-67: B40 x H30 mm.
Hulstr. L33 mm.
20 stk. pr. ark.
Varenr.: 3567-00

348,-
Pakkepris 1.000 stk.

MAx AnBEfALET VægT
DISPLAy VægT

396 gram

C-64: B22 x H32 mm.
Hulstr. Ø11 mm.
36 stk. pr. ark.
Varenr.: 3564-00

198,-
Pakkepris 1.008 stk.

MAx AnBEfALET VægT

DISPLAy VægT

311 gram

C-63: B38 x H40 mm.
Hulstr. Ø8 mm.
20 stk. pr. ark.
Varenr.: 3563-00

398,-
Pakkepris 1.000 stk.

MAx AnBEfALET VægT

DISPLAy VægT

340 gram

MAx AnBEfALET VægT

DISPLAy VægT

250 gram

MAx AnBEfALET VægT

DISPLAy VægT

226 gram

148,-

Vi sender varer samme dag
ved bestilling før 12.00
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Display strips
B3,5 x H54 cm.  
Afstand mellem 
hver krog er 40 mm.  
12 kroge pr. strip.  
Varenr.: 3512-00

12,-

DISpLAY STRIpS
Vis dine produkter sammen med komplementære varer og sælg mere.
Display strips giver mulighed for at ophænge mindre varer overalt i butikken -selv på meget lidt plads.
Perfekt til at øge opmærksomheden om produktet og tilskynde til impulssalg.

SuperSellerS er eneforhandler af Do-It produkter i Europa. 
Do-it er en af verdens førende producenter af hang tabs og displaystrips. De er specialister i totalløsninger til producentleddet, men sælger 
også i små mængder til detailleddet. 
 
Står du med et behov for hang tabs eller hang strips til en produktionslinie eller et akut behov, så ring til os vi hjælper gerne med at finde en 
løsning. ring på 75 71 15 99

12,50

Krog m/lås
Krom. H6,5 cm.
Pakket m. 10 stk.
Pris pr. stk 
Varenr.: D5032-02 

Kan placeres strategisk overalt i enhver butik.

Placer dem på reolen mellem komplementære varer, på 
reolgavle og ved kassen. 
Alle steder hvor der er kundetrafik.
 
Brug fantasien. Der er masser af muligheder.

Brug dem sammen med Hang-Tabs eller med varer  der i 
forvejen er forberedt til ophæng på varekrog.
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Brug bevægelse til at skabe opmærksomhed om dit produkt.
 
Med skiltning på en wobler er der bevægelse, som tiltrækker 
kundens opmærksomhed.
En hurtig og let måde at øge opmærksomheden omkring en vare 
lige der hvor den står på hylden.

woblere har en klæbende strimmel i begge ender.
En er til montering på en hylde eller anden plan flade – den anden 
til montering af skiltet.

Kan placeres stort set hvor som helst.

Woblers. Fremhæver budskaber
gennemsigtig plast med klister. 
fremhæv budskaber og priser. 
Sættes på hylder og varer m.v. 
L10,2 x B1 cm.
Pakket m. 500 stk. 
Varenr.: 3568-00         

195,-
pakkepris Varer på rette sted, i rette sammenhæng 

og i øjenhøjde, skaber mersalg! 

WOblere

E F F E K T I V  o p m æ R K S o m H E D S S K A B E R

med woblere, display strips og 
 hang-tabs kan du øge mulighederne  

for mersalg  
og impulskøb via krydspræsentation.


