
Alt av markedsmateriell – alt på ett sted



BK.no ligger langs E18 rett ved avkjøringen til Torp flyplass i Sandefjord og er et av  
landets største trykkerier med over 30 års erfaring i bransjen.

Med 50 dedikerte ansatte fordelt på to bygg med hhv 5000 m2 og kommende 7000 m2  
framstår vi som et moderne mediehus med fokus på helhet og merverdi.



Trykkeri
 Vi produserer alt fra det minste lille  
visittkort, bøker, magasiner, brosjyrer  
til årsrapporter og store kompendier.

• 2017 blir et teknologiskifte 

•  Ny miljøvennlig trykkmaskin hvor  
kvalitet og hastighet står i fokus



Emballasje
Vi skreddersyr løsninger for nettopp 
ditt produkt slik at innpakningen blir 
kundens første store opplevelse.  

•  Bag in Box

•  Sjaktler

•  Kasjerte esker



Skilt og display
Vi tilbyr gode totalpakke løsninger  
for ditt markedsmateriell.   

• Klistremerker

• Magnetfolie

• Roll up

• Skilt

• Beachflagg

• Messemateriell
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Media og annonsesalg
Vår medieavdeling leverer  
magasinutgivelser, annonsesalg  
og produktet «Idrettskalender».

•  Annonsefinansierte utgivelser

•  Turistguider og lokale brosjyrer

•  Sportsmagasiner



Profilartikler
•  Profiltøy med logo identifiserer både bedriften og den ansatte,  

samtidig som det gir identitet og stolthet for din arbeidsplass.

•  Bedriftens giveaways vil alltid være en sikker markedsføringsvinner.



Premier og pokaler
•  Premier har igjennom alle tider vær kronen  

på verket for beste gjennomførte prestasjon. 

•  Med 20 års erfaring i bransjen leverer  
vi spesialdesignede medaljer og  
personlighetspremier og vi vil sammen  
med deg gjøre ditt arrangement til den  
minnerike opplevelsen for utøveren. 

•  Norges Håndballforbud er en av mange  
samarbeidspartnere innenfor idretten.

Larvik HK mottar NM-gull levert av bk.no av statsminister Erna Solberg i 2015.



Outsource lageret og logistikken din! 

BK Logistikk leverer et komplett lagersystem 
med logistikk- og transporttjenester.  
Vi integrerer med din nettbutikk eller ditt  
ordresystem.

•  7000 m2 med egenutviklet  
logistikkløsninger

• Spesialtilpasset webløsninger

• Pick up point

Våre kunder:

Logistikk
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