
Har du en historie du vil fortelle utendørs?  Har du en historie du vil fortelle utendørs?  
Vakker Design kan tilby solide produkter i spenstig 

design, som gjør at budskapet ditt blir lagt merke til.

i n f o t a v l e r  / /  i n f o b o r di n f o t a v l e r  / /  i n f o b o r d



tilleggstjenestertilleggstjenester

Kart | I mange tilfeller er det interessant å 
vise frem kart, for eksempel med vandreturer, 
info om jakt og fiske eller en oversikt over 
vegetasjon. Vår samarbeidspartner BeMe AS 
(www.turkartene.no) tilbyr skreddersydde 
kart av områder i hele Norge. 

Redigering av tekst | Teksten bør være lett
lest, informativ og interessant. Vår sam arbeids  
partner Rein tekst (www.birgitsildnes.no) kan 
bistå med å redigere tekst.

Bilder | Vi har et stort nettverk av foto grafer, 
kunstnere og illustratører, som kan benyttes 
til å skape den stemningen som passer best 
til tavlens tema og geografiske plassering.

infotavler infotavler / // /  infobord infobord

Sjelden har folk så god tid som når de er ute på tur. Et infobord eller en 
infotavle er en ypperlig måte å nå frem med et budskap på. Turen får en 
ekstra dimensjon gjennom interessante fakta, flotte bilder, gode kart og 
gjerne også noe morsomt for barn. Design og innhold tilpasses dine ønsker.

Ved å bestille en infotavle eller et infobord hos Vakker Design, får du et 
unikt produkt, som passer tavlens tema og geografiske plassering.

kontak tkontak t

Ta kontakt med Laura van Arkelen  van As i Vakker Design for å diskutere 
ideer til din info tavle eller ditt infobord, og for å få en pakkepris med 
tilleggstjenestene du eventuelt trenger.

+47 477 35 287 | laura@vakkerdesign.no
Fabrikken | Løkkegata 9, 2615 Lillehammer

www.vakkerdesign.no


