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TIPS PÅ VAD MAN KAN GÖRA
MED EN VANLIG DISKTRASA!41

• PRISVÄRT OCH SPÄNNANDE UTSKICK SOM ÄR LÄTT ATT DISTRIBUERA. 
När man vill skicka med något extra ut över det vanliga måste man tänka på vikten
och utrymmet annars kan det bli dyrt. En disktrasa med budskap väger inte många
gram och får plats i ett C4 kuvert eller ett kuvert med specialformat.

• MED OMTANKE OM MILJÖN.
Disktrasan består av 70% cellulosa + 30% bomull och är nedbrytbar vilket innebär 
att den försvinner inom 6 månader i naturen. Budskap trycks med miljövänliga 
färger. Dessutom gör  den ju rent hus.

• PRAKTISK ANVÄNDNING GER LÄNGRE EXPONERINGSTID
Alla företag och hushåll använder någon form av disktrasa vilket gör att man inte 
hamnar i papperskorgen och dessutom får ligga framme i köket. Den går att tvätta
och har en fantastisk uppsugningsförmåga. 

• ANNORLUNDA BÄRARE AV BUDSKAP SOM SKAPAR UPPMÄRKSAMHET.
Du befinner dig i din livsmedelsbutik och ska köpa mat. Vid en hylla hänger några
disktrasor med budskap om en tävling – Vinn mat för ett helt år! Givetvis tar du 
med dig disktrasan hem och går in på internet på anvisad hemsida för att tävla. 
Ett säkrare sätt att skapa trafik till hemsidor!

• KVALITET GENOM TRYCK I SVERIGE AV ERFAREN OCH KOMPETENT PARTNER.
Att välja en svensk leverantör innebär kortare ledtider men också enklare i andra
avseenden. Teko Tryck en av få aktörer som trycker på disktrasor i hela världen. 
Dessutom har Teko Tryck 50 års erfarenhet i textilbranschen och har goda 
referenser från välkända designers och andra stora aktörer med fokus på reklam
och marknadsföring.

ARGUMENT FÖR ATT DU SKA KONTAKTA
TEKO TRYCK FÖR MER INFORMATION.5

Teko Tryck AB   Thure Carlsson väg 14   294 35 Sölvesborg Tel 0456 - 132 53   Fax 0456 - 158 50
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När en disktrasa stödjer ett budskap eller en idé i en kampanj.
En trasa kan torka upp, vridas ur och vara gammal och ful. För den kreative kan detta kopplas till
olika budskap som förknippas med en produkt eller tjänst som man vill att målgruppen ska 
upptäcka på ett snabbt och enkelt sätt.

När varumärket/branschen kan förknippas med en disktrasa.
Exempelvis ett städbolag som vill profilera sig lite mer kreativt och annorlunda använder disktrasan
som ett visitkort. Eller varför inte en hyresvärd som vill ha en snäll profil och därför välkomnar 
sina nya hyresgäster med en hälsning på en disktrasa. Här nedan får du fler tips på vilka branscher
som kan kopplas till en disktrasa.

Städbolag Kök Möbler Hyresvärdar Fönsterputsare

Rengörings-
produkter

Livsmedel FastighetsmäklareVitvaror Husfabrikanter

Trött och hängig 
som en trasa? 

C-vitamin som 
stärker och 
förebygger.

Är din TV trasig? 

– TV-service
 lagar din TV

Hjälp oss att 
flyttstäda!

Flyttrea på
klädbutiken!

Städa upp din 
ekonomi

– vår bank
erbjuder en 

personlig
bankman.

Den här har lika 
bra uppsugnings-

förmåga som 
våra tamponger.

Tampongfabriken

Torr och fnasig? 
Tillför fukt! 

Hälsingar
från din

hudvårdsexpert.

Blöt eller 
torr sommar? 

Läs vår 
väderleksrapport!

Tidningen.

Har dina böcker 
blivit blöta och 

förstörda?
OBS! Detta är ett 

bokmärke. Använd 
ej som disktrasa. 

Bokhandlaren

Kontaktannons
– vi söker 

kökspersonal
till vår 

restaurangkedja.

Hemligt
meddelande till dig 
som just nu håller 
i denna disktrasa 
– gå in på www.
hemligheter.se

När en disktrasa blir en annan slags trasa.
Vår praktiska disktrasa kan användas i många fler situationer än den i köket. Genom dina idéer 
och tryck kan den få en helt annan personlighet och identitet.

Golftrasa Cykeltrasa Möbeltrasa Klädtrasa Fönstertrasa

Biltrasa Barntrasa Fylla på spolarvätska 
trasa

Skotrasa Datortrasa

När en disktrasa blir så snygg att man är beredd att betala 
mycket pengar för den.

Städaren
Köks-ön

Möblera AB Ditt bo

Skinande Rent
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