
 
Besøg os under Langebro  
ved Islands Brygge



HVEM ER VI?
JESPERSEN TRYK + DIGITAL er en mindre grafisk virksomhed beliggende i det 
centrale København under Langebro ved Islands Brygge. Vi har mange år i 
branchen og har derfor rigtig god erfaring med alle former for grafisk produk-
tion. Vi har en stærk organisation, stor rutine og et solidt netværk til at løse 
alle trykopgaver. 



KOMPETENCER
Tryksager er vores kernekompentence. Det gælder alt fra visitkort til bøger og 
storformatprint i alle oplag og afskygninger. Vi har maskineri til at honorere stort 
set alle trykopgaver samt en designafdeling med erfaring indenfor alle former 
for trykproduktion og onlineløsninger herunder webdesign. Vi bruger både PC 
og MAC. 

Er du eller din virksomhed i marked for at få trykt alt fra 500 visitkort, 
30.000 bøger inkl. online flipbook eller stilladsbannere, kan vi løse opgaven fra 
start til slut.

LØSNINGER
Vi er de seneste år gået fra kun at tilbyde fysiske tryksager til også at levere dem 
elektronisk, så vi nu kan kalde os for ”kommunikationsdistributør”. Vi tilbyder, 
sammen med tryksagen en onlineløsning – en såkaldt flipbook – så din profil-
brochure eller produktkatalog kan tilgås på web og samtlige 
mobile platforme til iPad og iPhone, Andriod telefoner og 
tablets. Vi tilbyder også apps til sociale medier. 

QR/2d koder er ligeledes en del af vores kompetencer 
– én eller 1.000 forskellige. Var du klar over at dit logo kan 
indgå som en del af koden og at den kan være gennem-
sigtig? Prøv vores.

HVORFOR KOMME TIL OS?
Fordi vi giver dig ro i maven, da vi er kendt for god kundekontakt og høj kvalitet 
samt levering til tiden. Fordi vi taler dit sprog og rådgiver dig i alle tryksagens 
faser fra layout til slutlevering, og på den måde sikrer du dig den mest optimale 
løsning både hvad angår kvalitet og økonomi. Fordi vi er fleksible og kan tænke 
kreativt og se mulighederne i din tryksag både på papir og online. Fordi vi har et 
stort netværk, der kan løse netop din opgave uanset karakter. Fordi vores lokaler 
ligger centralt og tilgængeligt i centrum af København ved Islands Brygge lige 
under Langebro. 



Ved Langebro 1
2300 København S
Telefon 32 96 50 52
mail@jespersentryk.dk

www.jespersentryk.dk


