
Her bliver dit brand  
til  forretning 
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Velkommen 
  
 

GEMINI er specialist i  brandede produkter 
 
 

Vores brandviden og omfattende sortiment styrker din virksomheds- og produktprofil,  
effektiviserer din markedsføring, hjælper dig med at sælge og udvider dit produktsortiment. 

 
GEMINI fokuserer på, at du tjener penge på dit brand, varemærke, navn og logo.  

 
 
 

Henrik Mikkelsen 

CEO 
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VIRKSOMHEDS- & PRODUKTPROFIL  

 
Skilte 

Displays 
 

Firma- & medarbejdertøj 
Bilreklamer 

 
POS-materialer 

SALG- & MARKETINGSTØTTE  

 
Emballage 

 
Tryksager 

Salgsmaterialer 
 

Merchandise 
Firma- & kundegaver 

 

PRIVATE LABEL & CO-BRANDING 
 

Afsætningsprodukter 
 

FMCG / B2C-artikler 
 

Brandede design ikoner 
 

Outsourcing 

Profilering Afsætning Salgsartikler 
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Profilering 
 

 
VIRKSOMHEDS- & PRODUKTPROFIL  

 

 
Når din virksomhed og dine produkter fremstår professionelt, 

er det lettere for dig at lave gode forretninger. 
 

Vi støtter dig i at opbygge og fastholde en stærk profil. 
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En stærk profil 

VIRKSOMHEDS- & PRODUKTPROFIL 

Dine kunder ser dig 

 

Hvis dine kunder oplever, at din profil er gennemført 
og effektiv, vil de opfatte din virksomhed som 
professionel. Det bliver lettere at få taletid og at opnå 
tillid til, at din virksomhed leverer kvalitet. Det gælder 
online – men især i den virkelige verden, hvor de 
fleste af os trods alt bruger mest tid.  

 

Du og din virksomhed bliver set; hos dig, hos 
kunderne, i butikker, i gadebilledet og mange andre 
steder. Bliv set og gør et stærkt indtryk. 

Brug din verden 
 

Vi udruller dit brand professionelt de steder, hvor 
dine kunder, kundeemner og samarbejdspartnere 
møder dig og din virksomhed. Det gør vi ved at tænke 
dit logo, firmanavn og eventuelt slogan med ind i de 
ting, du alligevel skal have samt de ting, der med 
fordel og effekt kan brandes. 

 

Vi sikrer, at virksomhedens bygninger, lokaler, 
firmabiler, personale og produkter fremstår bedst 
muligt, når de hver dag møder kunderne. 

Skab din profil 
 

Du kan enten blot bestille de profileringsmaterialer, 
du mangler eller du kan kontakte os og få vejledning. 
Vi hjælper meget gerne med at vælge og designe de 
materialer, der støtter mest effektivt op om dit brand. 

 

Du kan også gå på opdagelse i f.eks. skilte og 
beklædning på gemini.dk, hvor du kan downloade 
vores online kataloger og finde masser af inspiration. 

http://theviewaccess.com/
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Afsætning 
 

 
SALG- & MARKETINGSTØTTE  

 
 

Når din profil og dine budskaber er tænkt ind i jeres materialer, 
så arbejder de for din afsætning. 

 
Vi leverer materiale med maksimal effekt. 
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Materialer og artikler 
der sælger 

SALG- & MARKETINGSTØTTE 

Kommuniker med effekt 

 

Dine salgs- og marketingaktiviteter kan med fordel 
tænkes ind i fysiske materialer. I modsætning til f.eks. 
et online- eller TV-budskab, så ser vi længere på 
fysiske salgsmaterialer, produkters emballage, 
merchandise og gaveartikler. 

 

Det gør fysiske materialer til et effektivt medie, når du 
vil formidle et budskab. Og når der er sammenhæng 
mellem online og offline, så opnår du maksimal 
gennemslagskraft. 

Lad tingene tale for dig 

 

Vi sikrer, at værdier og budskaber afspejles i dine 
salgs- og marketingartikler. Det gælder både 
løsningsvalget, designet og kvaliteten. 

 

Vi sikrer, at alle dine butiksdisplays, emballage, 
reklameartikler og tryksager har optimal effekt samt 
at eksponeringen af dit brand og konkrete budskaber 
bakker op om dine salgs- og marketingaktiviteter. Og 
vi er kreative, når det kommer til at bruge en fysisk 
artikel til at kommunikere. 

Få budskabet på bordet 

 

På gemini.dk, i vores webshop og via vores online 
kataloger kan du finde salgs- og marketingartikler 
samt masser af inspiration. 

 

Vi står naturligvis til rådighed og vejleder om, hvordan 
du giver tryksager, kunde- og firmagaver, 
merchandise, gaveartikler og andre produkter til 
salgsstøtte og marketing den optimale effekt. Og når 
du vil købe kosteffektivt ind, så er det også os, du skal 
tale med. 
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Salgsartikler 
 

 
PRIVATE LABEL & CO-BRANDING 

 
 

Vi kan skabe produkter til afsætning ved at indarbejde dit brand.  
Mange gør det, og vi hjælper mange af dem - helt fra idé til indtægt. 
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Et brand sælger 

PRIVATE LABEL & CO-BRANDING 

Du er allerede købt 

 

Hvis du har et godt brand eller tænker kreativt, så kan 
det omsættes til indtægt. Dem, der har valgt ydelser 
fra din virksomhed, vil ofte gerne associeres med det, 
I står for. Sætter du jeres brand på relaterede artikler, 
er de derfor ofte omsættelige. 

 

Det kan være bøfrestauranten, der sælger grillbestik, 
håndværkeren, der sælger værktøj og selvfølgelig 
merchandise fra onlinespillet, fodboldklubben, 
teateret og mange andre. 

Alene og i selskab 

 

Vi laver private label produktion og merchandise for 
stærke brands, som sælges i butikker, fanshops og 
webshops – og vi hjælper mindre kendte 
virksomheder med at blive et brand. 

 

Ofte er det idéen, der mangler, og dem er vi gode til. 
Tit kan man også bruge andre brands til at gøre sit 
eget omsætteligt. Hos os får du nemlig adgang til en 
lang række ikoniske og kendte produkter, du kan 
bruge til at gøre dit eget brand attraktivt. 

Tjen på dit budskab 

 

På gemini.dk kan du under brands finde eksempler 
på forskellige stilikoner og stærke mærkevarer, du 
kan anvende til co-branding, og der er også masser 
inspiration at hente i vores showroom. Vi bistår gerne 
med de idéer, der gør dit brand salgbart. 

 

Har dit brand allerede en stærk markedsposition, og 
ønsker du information om vores kosteffektive setup 
til private label produktion, så hører vi meget gerne 
fra dig. 

http://theviewaccess.com/
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Vi er her for dig 
 
Lad os gøre din virksomhed stærkere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Hos GEMINI finder du et unikt netværk af handels- og produktionsforbindelser  
over hele verden, inklusiv kontorer i Danmark, Hong Kong og Kina. Vores handels- og  
produktionsapparat er opbygget siden 1989 og udgør et meget konkurrencekraftigt setup,  
der står til rådighed for dig. 
 

• Vi kan sammen tænke din afsætning ind i artiklerne og forsyner dem med dit brand.  
Du kan endda få designet artikler til at sælge, inklusiv displays og emballage.  
I praksis skaber vi et effektfuldt afsæt til meromsætning, igennem løsninger  
der støtter dit salg og din markedsføring.  
 

• GEMINI arbejder på den måde altid for kosteffektiv branding,  
der skaber afsætning for din virksomhed. Det er vores mål,  
at være den leverandør af brandede artikler,  
der tilfører vores kunder mest indtægt. 
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Vi tager ansvar 
 
For dig og for vores verden 

 

 
• Din virksomheds succes er vores berettigelse. Både i et økonomisk perspektiv og i en bredere 

sammenhæng, stræber vi altid efter at være en stærk partner, der inkluderer miljø, samfund 
og social ansvarlighed. 
 

• GEMINI er vant til at arbejde med fabrikker, som er certificerede og auditerede af 
professionelle tredjeparter (SGS/ITS). På den måde sikrer vi, at vores fabrikker lever op til vores 
og dine krav til Code of Conduct. Fabrikkerne er certificeret efter SA8000, ISO9001, ISO14001 
og FSC. Samtidig optimerer vi på bæredygtighed i produkt- og emballagevalget, med fokus på 
at anvende genanvendelige og miljøvenlig materialer. 
 

• Kort sagt, vi passer på vores verden og arbejder for din succes! 
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Kosteffektiv branding der skaber omsætning 
 
 

Det vi løser 
Omsætning via fysisk brandeksponering. 

 
 
 

Det vi gør 
Effektiv leverance af artikler med brand. 

 
 
 

Det vi vil  være 
Dem der tjener flest penge til kunderne. 
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