SPACES

INSTORE, DISPLAY & POS,
KONCEPT-INDRETNING,
EVENT & MESSER, POP-UP
SHOWROOM, UDSMYKNING,
AKUSTIK OG WAYFINDING
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Velkommen til Cool Gray
Vi er et grafisk multihus, der skaber sammenhæng i
visuel kommunikation. 130 specialister designer og
producerer enkeltstående grafiske produkter eller hele
kampagner og sammenhængende løsninger. Vi trykker,
printer, skærer, udtænker og designer i ét og samme hus.
Vores 12.500 m i Skovlunde indeholder også et stort
showroom med spaces- og emballageløsninger foruden
hele vores miljøvenlig grafiske produktion – offset,
digitalt og storformat.
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ÉT HUS, MANGE MULIGHEDER

11-14
PRODUKT ELLER PROJEKT?

Her i brochuren finder du et lille udvalg af vores
erfaringer med spaces, som vi håber vil være til
inspiration for dig. Prøv os næste gang du vil tænke
stort – sammen kan vi mere, end du måske lige tror.
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Med MEDA på messe

reboard-materiale suppleret med
opsats til friske frugter, goodiebags, foldere, flyers, blokke og
kuglepenne.

Standen er bygget op med frisk
frugt, lækre farver og billeder.
Standen består af møbler
konstrueret og produceret hos
Cool Gray i 100 % genanvendeligt

Cool Gray har leveret idéudvikling,
layout, konstruktion, stylist, foto,
projektledelse og produktion.

COOL GRAY
CASE STORY

S.04

MEDA og Cool Gray har arbejdet
sammen om at udvikle en messe
stand, som skaber blikfang blandt
mange andre messestande.
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Nespresso indtager rummet
Nespresso og Cool Gray har arbejdet sammen om
at skabe synlighed for Nespresso ved et event, hvor
Nespresso skulle indtage rummet.
Eventen tog form som en kampagne med facadeog vinduesklæb, rumdeling, bannere, uro i plexiglas,
kaffebar og salgsdisplays.
Cool Gray har leveret idéudvikling, produktion og
opsætning af nye POS-materialer, dekorationer og
idéer til promovering af ”Nespressozonen”.

COOL GRAY
CASE STORY
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ÉT HUS,
MANGE
MULIGHEDER

Cool Gray er et stort hus – så stort, at der er
plads til langt mere end spaces. Men også
så specialiseret, at du altid vil føle dig tryg i
kontakten med et fast team, der hurtigt får
opbygget en erfaring med din forretning og
dine opgaver.

KOMMERCIELT
GRAFISK DESIGN
KONCEPT
KAMPAGNER
IDENTITETER
EMBALLAGE
KONCEPT-INDRETNING
INSTORE-LØSNINGER
RENTEGNING
FOTO & BILLEDBEHANDLING
FILM & ANIMATION

PRODUKTION
OG TRYK
DIGITALTRYK
OFFSETTRYK
LAK & PRÆG
KACHERING
UDSTANSNING
BOGBINDERI &
FÆRDIGGØRELSE

EMBALLAGE

SPACES

UDVIKLING
DESIGN
PRODUKTION

INSTORE
DISPLAY & POS
KONCEPT-INDRETNING
EVENT & MESSER
POP-UP
SHOWROOM
UDSMYKNING
AKUSTIK
WAYFINDING

BEKLÆDNING

LOGISTIK

TEKSTILTRYK
PROFILBEKLÆDNING
ARBEJDSTØJ
SPORTSTØJ
MERCHANDISE

FRAGT & DISTRIBUTION
LAGERSERVICE
SELVBETJENING
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S. 9

VELAFPRØVEDE KONSTRUKTIONER,
DER BARE VENTER PÅ AT BLIVE
VERSIONERET TIL DIT FORMÅL.

COOL GRAY
REBOARD MØBLER

UNIKA

Vi tror på samarbejde. Og når vi
lægger alle de indsigter og markeds
erfaringer I og vi har sammen med alle
specialistfærdighederne, er der ingen
grænser for, hvad vi sammen kan nå.
Lad os skabe noget unikt.

Med designere, konstruktører og
mange års produktionserfaring kan vi
sammen det muliges kunst – og nogle
gange også det, der virker umuligt.
Vi elsker udfordringer. Både dem du
kan stille os, men også der, hvor vi
kan udfordre dig. Det giver nemlig de
bedste løsninger.
COOL GRAY
CO-CREATION

COOL GRAY
STORFORMAT

COCREATION
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5 m højt Eiffeltårn til Go Dream

Go Dream sælger oplevelser
for livet og især til jul ønsker
de pop-up steder med meget
stor synlighed. Og hvad skaber
bedre grobund for drømme end
en kæmpe kuffert og et højt
Eiffeltårn?

COOL GRAY
CASE STORY

Sammen med Cool Gray tager
drømmene form. Permanente
displays, kreativ udvikling af
stor kuffert i træ og et 5 m højt
Eiffeltårn i 100 % genanvendeligt
reboard.

Salgsdisplays i mange udform
ninger, specielt tilpasset produkt
æskerne, topskilte og portaler, der
skaber synlighed i selv de største
varehuse.
Cool Gray har leveret idéudvikling,
kreativ udformning og konstruk
tion, produktion af alle elementer
og ikke mindst lager og logistik,
så forsendelse af alle varer og
elementer til 2.600 butikker sker
korrekt pakket og rettidigt leveret.
Og Cool Gray giver også gerne en
hånd med, når pop-up-stederne
igen skal nedtages.
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God akustik i Københavns Kommune
Københavns Kommunes Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltning har centraliseret flere
jobcentre. Nye store, sparsomt møblerede rum med
mange mennesker kræver ikke blot støjdæmpning,
men også udsmykning, der bidrager til en rar
atmosfære. Motiver fra hele København blev
fotograferet af nogle af Danmarks bedste fotografer.
Stemningsbillederne til de støjdæmpende plader
fortjener på alle måder en høj printkvalitet.
Cool Gray printede billederne på et råprodukt
fra en svensk producent, der ligesom os sætter
kvalitet og miljø i højsædet. Resultatet taler for
sig selv – smukt monteret direkte på væggen i
flot hvid aluminiumsramme og med den ønskede
støjdæmpende effekt.

COOL GRAY
CASE STORY
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Nyt look ”over night” i Synoptik

Nyt look, nye budskaber – kampagneskift i mere end
100 butikker ”over night”. Synoptik og Cool Gray
har fat i den lange ende, når kvalitet, rentabilitet og
brugervenlighed skal gå hånd-i-hånd.
For det er selvfølgelig ikke om natten, der skiftes
kampagne landet over – det klarer butikspersonalet
selv i de lyse timer. Og tiden skal helst bruges på
kunderne – ikke på bøvlet kampagnemateriale.

Og de mere standardiserede butikselementer ligger
på lagerhotel hos Cool Gray til ad hoc-bestillinger.

S. 20

COOL GRAY
CASE STORY

Derfor er alle butikker opmålt og kampagneflader
registreret. Skabeloner ligger klar, så en ny kam
pagne designes til produktion med vinduesklæb,
special-magnetfolie og easy-dot-folie samt fronter
og skilte påmonteret magnetbånd. Tilpasset hver
enkelt butik. Cool Gray koordinerer, producerer,
pakker og distribuerer kampagneelementerne
direkte til butikkerne.
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Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi ønsker at bidrage med gennemtænkte, kreative og rentable løsninger,
der gavner jeres forretning. Men det
kan vi kun, hvis du kontakter os.
Tag endelig fat i os tidligt i processen.
Du behøver ikke at have udtænkt en
helt konkret forespørgsel på forhånd.
Som en kunde gennem mange år siger:
”Løsningerne ender ikke altid, som vi
troede. De bliver ofte bedre.”

Bolden ligger hos dig. Men vi står
parat til at gribe den – også hvis
den blot kastes op i luften. Og
derefter står vi på mål for resultatet.
Du får det helt rette kontaktteam
sammensat, så snart vi kender
hinanden og de opgaver, vi skal
løse sammen. Indtil da giver vi dig
her tre konkrete kontaktmuligheder
til Cool Gray salg – du finder flere
på coolgray.dk.
JAKOB SKOV
jakob.skov@coolgray.dk
mobil: 5060 1016
PIET RONGSTED
piet.rongsted@coolgray.dk
mobil: 5060 1048

COOL GRAY
KONTAKT OS

BRIAN HINDSE
brian.hindse@ccolgray.dk
mobil: 5060 1010
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Miljømærket tryksag
5041-0492

Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til
ClimateCalc.
Kompensation er købt hos:
Gold Standard
www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000004/DK
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