SALGSFOLDERE TIL

GENERATIONSSKIFT
Mål
Som en del af tilbuddet ”Tættere på
godt solgt”, tilbyder POL-S hjælp til
udarbejdelse af salgsmateriale på
vegne af dit salg.
Der tilbydes fotografering af din
praksis og grafisk opsætning af
professionelle salgsfoldere.
På de efterfølgende sider bliver du
præsenteret for en template med
forskellige designteamer for dit
salgsmateriale.
Materialet ser skarpt ud med grafisk
opsætning og flotte fotos, mens der
er mulighed for at vælge et udtryk,
der passer til netop jeres praksis og
tilhørende materiale.
Efter jeres valg og godkendelse

Proces
Tekst
Udfylde tekstskabelonen på KAP-S hjemmesiden.

Fotografering
Der kommer, efter aftale, en fotograf forbi jer, som tager
fotos af jeres praksis og evt. nærområdet. I får mulighed for
at udvælge de fotos, I mener egner sig bedst til netop jeres
salgsmateriale.

Valg af tema, format, farver og font
Der vælges et designtema, hvor jeres præferencer til format,
farver og font tilvælges. Der kan sættes kryds direkte på
siderne, hvorefter det videresendes til POL-S. Alternativt kan
jeres valg fremsendes på mail. Eksempel på et valg:
”Tema 2, B-D-G”.

bliver materialet leveret til jer i

Grafisk opsætning og layout

trykklart PDF-format.

Den valgte tekst, jeres udvalgte fotos og
designpræferencer for folderen bliver videresendt for
design og opsætning hos grafikeren. Du bliver kontaktet
vedrørende en tidshorisont.

Godkendelse
Du modtager et oplæg til din folder som PDF-fil. Det er dit
ansvar at læse korrektur og fremsende svar til grafikeren
med rettelser eller ændringer, der er én korrekturrunde per
folder. I modtager materialet til godkendelse igen, hvorefter
I tilsendes den endelige trykklare PDF-fil.

Tryk
Den trykklare fil kan sendes til et trykkeri af eget valg.

TEMA 1
“GEOMETRISK”
DI T V E J NAV N 20, 4300 HOL BÆ K

munkholmvej 17, 4300 holbæk

til salg: en lægekapacitet i et interessentskab med 4 læger

munkholmvej 17, 4300 holbæk

til salg: en lægekapacitet i et interessentskab med 4 læger

TIL SALG

Kunne du tænke dig at få et godt arbejdsliv som
speciallæge i almen medicin i Holbæk?
Så har jeg:

Vilkår for overtagelse

En lægekapacitet i et interessentskab med 4 læger til salg.

▶ Jeg vil gerne gå på pension ved
årsskiftet 2019/2020

Vi har desuden ansat 2 sygeplejersker, 2 sekretærer, en bogholder, samt en
uddannelseslæge, som alle kan deres kram.

Kunne du tænke dig at få et godt
arbejdsliv som speciallæge i
almen medicin i Holbæk?

Har du lyst til at komme
og se vores klinik, er du
velkommen.
Ring til Anne Gottschau

TIL SALG

Værdier og profiler

Lokalområdets muligheder

▶ Vi har udarbejdet et værdigrundlag, hvor respekt
for hinanden og patienterne sættes højt

Holbæk ligger naturskønt ved fjord og skov.
Vi har vinterbadeklub, ro-og kajakklub og
et rigt kulturliv. Vi har stor biograf og teater.
Der er ved at blive bygget en kæmpe stor
sportsarena med svømmehal mm.

Arbejdsvilkår
▶ Vi har mulighed for 4 dages arbejdsuge. Vi
prioriterer vores fritid højt

Der er 50 min. tog tid til København med 3
afgange i timen og 1 time i bil. Der er 30 min.
Til Roskilde.

▶ Klinikken er akkrediteret
▶ Vi deltager i klyngesamarbejde
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TIL SALG

Namvidi sunt ovitatem faceat
quistrum am volendit

Det er oplagt at bo i Holbæk for en
børnefamilie med gode pasningsmuligheder
og skoler.

▶ Vi bor i store lyse dejlige, lejede lokaler i stueplan.
▶ I den anden del af huset bor fysioterapeutklinik
og en psykolog

Forside

2015 4147

Holbæk er en by med tilvækst. Der bygges
mange nye boliger.

Basale data

En lægekapacitet i et
interessentskab med 4 læger
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Beatiamus, cum arum nulpa
volorum sandign aturescid

Munkholmvej 17, 4300 Holbæk

▶ Der er mulighed for prøveperiode

Vi arbejder i et positivt miljø med åbenhed og faglig sparring.
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Sider 2 og 3
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Bagside

Valgmuligheder

Temaet bruger et formsprog der minder om
ejendomsmæglerens reklamematerialer.
Visuelt lægges der ekstra fokus på de fysiske
rammer og faciliteterne i din praksis.

Format (vælge A eller B)

A

Eksempel

B

Lavformat

Højformat

Farver (vælge C, D, E eller F)
C

D

E

F

I denne eksempel er der valgt
følgende:
Format

A

Farver

B

C

X

X

D

Font

E

F

G

H

X

Folderen er højformat B med
farveskema C og font H

Font (vælge G eller H)

G

H

Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Dit valg

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Sæt dit kryds i kaserne nedunder

Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Format Farver

A

B

C

D

Font

E

F

G

H

TEMA 2
“ LIVSTIL”
DI T V E J NAV N 20, 4300 HOL BÆ K

Kunne du tænke dig at
få et godt arbejdsliv
som speciallæge i
almen medicin
Til salg
i Holbæk?

t i et
apacite med
Lægek
ntskab
interesse er
4 læg

Forside
Har du lyst til at komme
og se vores klinik, er du
velkommen.

Kunne du tænke
dig at få et godt
arbejdsliv som
speciallæge i
almen medicin
i Holbæk?

Til salgi et

Værdier og profiler

t
apacite med
Lægek
ntskab
interesse er
4 læg

Vi har udarbejdet et
værdigrundlag, hvor respekt
for hinanden og patienterne
sættes højt

Munkholmvej 17,
4300 Holbæk
Ring til Anne Gottschau

2015 4147

Ferspel imaisim
volore enimolor
autet mod etur
as sam, optasp
sapitat ionest
quo dion eatus
et idel ?

g
Til satelt i et

paci
Lægeka tskab med
ssen
intere læger
4

Arbejdsvilkår
Så har jeg:

Vi har mulighed for
4 dages arbejdsuge

En lægekapacitet i et interessentskab med 4 læger til salg.

Lokalområdets muligheder

Vi prioriterer vores fritid højt

Vi har desuden ansat en uddannelseslæge, 2 sygeplejersker, 2
sekretærer, samt en bogholder,
som alle kan deres kram.

Holbæk ligger naturskønt ved fjord og skov. Vi har vinterbadeklub,
ro-og kajakklub og et rigt kulturliv. Vi har stor biograf og teater.
Der er ved at blive bygget en kæmpe stor sportsarena med
svømmehal mm.

Basale data
Vi bor i store lyse dejlige,
lejede lokaler i stueplan.

Vi arbejder i et positivt miljø med
åbenhed og faglig sparring

I den anden del af huset bor
fysioterapeutklinik og en psykolog
Klinikken er akkrediteret
Vi deltager i klyngesamarbejde

Vilkår for overtagelse

Holbæk er en by med tilvækst. Der bygges mange nye boliger.

Jeg vil gerne gå på pension ved årsskiftet
2019/2020

Det er oplagt at bo i Holbæk for en børnefamilie med gode
pasningsmuligheder og skoler.

Der er mulighed for prøveperiode

Der er 50 min. tog tid til København med 3 afgange i timen og
1 time i bil. Der er 30 min. Til Roskilde.

Sider 2 og 3

Bagside

Temaet bruger et simpelt og åbent formsprog
der skal minde om et magazin opslag. Visuelt
lægges der ekstra fokus på det arbejdsliv
og fritidsliv som stedet omkring din praksis
tilbyder.

Valgmuligheder
Format (vælge A eller B)

A

Eksempel

B

Lavformat

Højformat

Farver (vælge C, D, E eller F)
C

D

E

F

I denne eksempel er der valgt
følgende:
Format

A

B

X

Farver

C

D

Font

E

F

X

G

H

G

Folderen er lavformat A med
farveskema C og font G

Font (vælge G eller H)

G

H

Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Dit valg

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Sæt dit kryds i kaserne nedunder

Aa
Aa

ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMMOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmmopqrstuvwxyzæøå

Format Farver

A

B

C

D

Font

E

F

G

H

