Lægerne
Lægerne

– Placeret ved P-plads + Hoveddør

Udendørsskilt
Mål: 70 x 180 mm ( her 1:1 )
Antal: 2 stk
Tryk; Printet - evt lakeret
Materiale: Aluminiumsskilt 3 mm tykkelse.
– Rundede hjørner og kanter reifet
– Monteret med ”grisetryner” direkte i træet

Pris er en del af Kailow
tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.

Peder Christian Reistad
Praktiserende læge

Anna Karin Gloriam
Praktiserende læge

Sophie Rydahl
Praktiserende læge

Telefon
49 14 26 30
Telefontider
Lægerne træffes
Mandag til fredag: 8.00 - 8.50
Sekretæren træffes
Mandag til fredag: 9.00 - 12.00
Selvbetjening
www.kokkedal-lægecenter.dk
Konsultationstider
Mandag, tirsdag og torsdag:
8.00 - 16.00
Onsdag:
8.00 - 17.00
Fredag:
8.00 - 15.00

Hovedskilt

– Placeret i mellemgang
Mål 300 x 380 mm ( her vist i 36% )
Aluminiumsskilt 3 mm tykkelse.
– Rundede hjørner og kanter reifet
– Printet med beskyttende lak
– Monteret med ”grisetryner”
(”grisetryner” - en flad skrue der ikke kan
afmonteres uden sepcialværktøj. Flad
med to huller, børstet stål. 8 mm i dm)
Pris er en del af Kailow
tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.

Monteret med overkant 185 cm fra gulv.

Entre-dørskilt
– Placeret på Entredør

Indendørsskilt
Mål 118 x 180 mm ( her 1:1 )
Antal - 1 stk
Aluminiumsskilt 3 mm tykkelse.
– Rundede hjørner og kanter reifet
– Printet - uden lak
– Monteret skjult. Dobbeltklæb
Monteret med overkant 185 cm fra gulv.
Pris er en del af Kailow
tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.
Her vist med evt. belysning fra bag ny
loftplade. Malet i klinikkens gråblå tone.

Diskretement

Placeret på klinikkens anden dør
Indendørsskilt
Mål: 30 x 180 mm ( her 1:1 )
Antal: 1 stk
Materiale: Aluminiumsskilt 3 mm tyk
– Rundede hjørner og kanter reifet
– Printet
– Monteret skjult. Dobbeltklæb
Pris er en del af Kailow
tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.

Monteret med overkant 185 cm fra gulv.

Venteværelse Sekretær

Venteværelse Sekretær
Placeret for enden af gangen.
Indendørsskilt
Mål: 70 x 180 mm ( her 1:1 )
Antal: 1 stk
Materiale: Aluminiumsskilt 3 mm tyk
– Rundede hjørner og kanter reifet
– Monteret skjult Dobbeltklæb
Pris er en del af Kailow
tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.

Monteret med overkant 185 cm fra gulv.
Her vist med enkel indretning for at
skabe orientering. Evt dertil med tiden døre
malet i klinikkens gråblå tone.

Peder Christian Reistad

Bettina Søltoft Friis

Læge

Sygeplejerske

Sophie Rydahl

Susanne Frommelt Hertz

Læge

Lægesekretær

Anna Karin Gloriam

Helle Falbe Hansen

Læge

Lægesekretær

Navneskilte

Antal: 6 forskellige navnskilte
Mål: 35 x 60 mm
Materiale: Aluminium, 0.2 mm tykkelse
Form: rundede hjørner og rundede kanter (det må ikke være hårdt vinkelret skåret)
Print
– Graveret
– Logo i lagt gråtoner/sort og farve
– på aluminium - da man ikke kan trykke den blå farve i denne teknik
– med magnet

Pris Gravør Lind

6 stk. navneskilte som er klippet ud, og ilagt farver koster á kr. 400,- excl. moms
inkl. magnetter.
Billigere udgave men ikke så lækker:
6 stk. navneskilte som er fræset ud, og ilagt farver koster á kr. 280,- excl. moms

Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk
Læge Peder Christian Reistad

Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk
Læge Anna Karin Gloriam

Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk
Læge Peder Christian Reistad

Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk
Læge Anna Karin Gloriam

Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk
Læge Sophie Rydahl
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Telefon: 49 14 26 30 Y.nr: 019666
Mellemengen 13, st. 2980 Kokkedal
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

Stempler
Antal: 		

4 forskellige stempler

Grafik:		
		
Mål: 		
Materiale:

Oplysninger placeret ens på alle. Venstrestillet logo og størrere end før.
Navne sat nederst så de kan kombineres direkte med en evt underskrift/signatur
3 x 48 x 35 mm, 1 x 48 x 31 mm
Colbostempler med fast pude, sort farve

Pris Gravør Lind:

Colop´s green line serie er miljørigtige stempler. Håndtaget er produceret af bøgetræ.
Det er et helt stempel (inkl. tekstpladen og farvepude) green line stempel 2600
(56x35) koster kr. 468,- excl. moms
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Adresse: Mellemengen 13 st.tv. 2980 Kokkedal
Telefon: 49 14 26 30 Læge: kl. 8-8.50 Sekretær: kl. 9-12
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

Aftaleblok
Blok

3 aftaler pr side

Format		
Tryk 		
Papir		
Ryg 		
Lim		

A7 - 74 mm x 105 mm
4+0 - arkene - trykkes i firefarveprint
120 gr papir. Multi offset
400 grå karton, chipboard
Limet i top

Antal		
Ark		
Pris		

30 - jo flere antal blokke pr order - jo billigere.
100 pr blok
589,80 - ex moms/fragt

		

Degngrafisk - Standard tryk

Eksempel
		
		

30 stk blokke / 100 ark = kr. 570,100 stk blokk/ 100 ark = kr. 867,Iflg Standardberegning for A6-blok, (findes ikke i standardberegning til A7)

Praktiserende læger Peder Christian Reistad
Anna Karin Gloriam
Sophie Rydahl
Adresse: Mellemengen 13 st.tv. 2980 Kokkedal
Telefon: 49 14 26 30 Læge: 8-8.50 Sekretær: 9-12
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

Praktiserende læge

Peder Christian Reistad

Adresse: Mellemengen 13 st.tv. 2980 Kokkedal
Klinikken: 49 14 26 30 Direkte: 23 11 28 09
Mail: reistad@dadlnet.dk
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

Visitkort
Format:
Tryk: 		
Papir: 		
Originaler
Antal:		

85 mm x 54 mm
4+4 		
350 g Silk-paper
4
1000 stk af hver

Pris		

651,- ex moms/fragt

		

Degngrafisk - Standard tryk

Praktiserende læge

Anna Karin Gloriam

Adresse: Mellemengen 13 st.tv. 2980 Kokkedal
Klinikken: 49 14 26 30 Direkte: 71 78 78 54
Mail: annagloriam@gmail.com
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

		

Praktiserende læge

Sophie Rydahl

Adresse: Mellemengen 13 st.tv. 2980 Kokkedal
Klinikken: 49 14 26 30 Direkte: 40 54 44 05
Mail: sophierydahl@hotmail.com
Web: www.kokkedal-lægecenter.dk

Dørskilt transportabelt
Materiale
		
Ophæng
Format		

3 mm Aluminium fra Kailow
med tryk 4+4 på begge sider
Krog Sættes på Dør, karm, væg?
150 x150 mm

Pris er en del af Kailow tilbud på produktion af
skiltene ved en opstart.
		

Læge
Peder Christian Reistad

Læge
Anna Karin Gloriam

Læge
Sophie Rydahl
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Krog

Sophie

www.kokkedal-lægecenter.dk

Til patientnavn

27. september 2016

Brevpapir
Printet på klinikken - eller sendes som PDF ( ?- jeres System)
Logo indsat som master/makro/skabelon
Epella inctatio estrum esto idem. Ut rere, cus quae nobis nos et, nonse re ent.
Aximus ipsunt, simint optas simperatur? Oluptur, sunt.
Nihil ipsus, cus. Ent volorum id ut aut que porporem res natemporere, cum qui voloribearia voluptatiam, comnihil ipsus aut hicipid ut labor mossit alit offictatis esed ut repta aut
odisquiscia quam aut evenihicab ipidesti sedicia veliquis rerruptis ea dis dit faccatem volorrume est aspiet, sequaese consent, tectam dolorias andaeperior aut enimus, voluptat a
volescil mos num quis dolo dolum res explignata qui ad ulles dolo voluptur mil et mintiae.
Abo. Pudia quae landist officit vit, vella dolesci taturibuscia incitatio berovit pa coresti odi
odi nost, ea volupisquia voluptat.
Illab iunt pre cuptatur molores cipsam faccuptatet andanis ratecer ehenihit debis sum ex
explit molum aceribus, essunt ommolor eprehenihit opti a quaecatis pratio ipsandae pelit
volum rem aut exceaque volupta quatur mollabo recturitium velis modi tem que sum qui
unt officil eate vitatur adipsant expernamet lab iumendi
Med venlig hilsen
Susanne Frommelt Hertz
Lægesekretær

Kokkedal Lægecenter
Mellemengen 13, st.tv
2980 Kokkedal
Telefon: 49 14 26 30
m.m.

Aktuelt. Opslag lokalt på klinikken
Printet på klinikken Logo og farvestribe - indsat som master/makro/skabelon
Forsekllige foto som er aktuelle for meddelsen indsættes i højre øverste hjørne

Ut rere, cus quae nobis nos et, nonse re ent.
Aximus ipsunt, simint optas simperatur? Oluptur, sunt. Nihil ipsus, cus.
Ent volorum id ut aut que porporem res natemporere, cum qui voloribearia voluptatiam, comnihil ipsus aut hicipid ut labor mossit alit offictatis esed ut repta aut odisquiscia quam aut evenihicab ipid.
Ent volorum id ut aut que porporem res natemporere, cum qui voloribearia voluptatiam, comnihil ipsus aut hicipid ut labor mossit alit offictatis esed ut repta aut odisquiscia quam aut evenihicab ipid.
Med venlig hilsen

Lægerne
www.kokkedal-lægecenter.dk

HJEM

OM KLINIKKEN

INFORMATION OM YDELSE

SELVBETJENING

KONTAKT

Velkommen

SELVBETJENING

Kokkedal Lægecenter, Mellemengen 13
Vores mål er at yde diagnostik og behandling af høj kvalitet.
Vi ønsker at vore patienter skal opleve et trygt, tillidsfuldt
og respektfuldt møde med klinikken.

INFORMATION OM YDELSER
Under Information om ydelser får
du oplsyninger om aktuelle vacciner
og priser

AKTUELT
Klinikken tager imod nye patienter
Husk dit sundhedskort hver gang du besøger os

Handikapforhold

Der er adgang for handicappede.
Ring inden ankomst hvis du har behov for særlig hjælp.

HER FINDER DU OS
Klinikken s adresse er
Mellemengen 13 st.tv.
2980 Kokkedal
Kliikkens åbeninstider finder du
på siden Kontakt.

ÅBNINGSTIDER

Valg af tema til hjemmeside – Soft&Simple – a-data
Den farvede bjælke sidder som vist i forhold til logo og sidebar på Header og følge sidebars bredde.
Den er tilkommet som følge af hjemmesidens udseende - for en samlet genkendelse for patienten
mlm A-datas design af hjemmeside og Kokkedal Lægecenters logo og skiltning ved klinikken.
Farverne er retningsgivende for farvevalg til klinikken. fx. grålyseblå døre - som skiltenes farve m.m.

Navigering på hjemmesiden
(Nuværende tekster, skema overføres – fra cure4you til a-data – af a-data)

FORSIDE

Forsiden giver adgang via 4 menupunkter til 12 undersider
> via “røde ikoner” under foto – intern henvisning – til undersider
> via “rødknap” i sidemenu – intern henvisning – til undersider
> via selve menulinien adgang til undersider.
FOTO Se næste side

OM KLINIKKEN
> LÆGERNE

> Præsentation af lægerne med tekst

> UDANNELSESLÆGER

> Præsentation af uddannelseslæger, praktikanter (?)

> PERSONALE

> Klinikkens øvrige personale.

INFORMATION OM YDELSER
> AKTUELT

> oplysning om fx influenzavaccine. Udskiftes løbende. tekstside

> KRONISK SYGDOM

> anbefalinger om forskellige sygdomme - tekst

> VACCINE og PRIS

> rødt skema - a.data - for priser ved vacciner - tekst og skema

> ATTEST og PRIS

> rødt skema - a.data - for priser ved udstedelse af attester - tekst og skema

> KØREKORT

> praktiske oplysninger - tekst

SELVBETJENING
> BESTIL TID

> rød knap - viderestilling til “aftalebogen.dk” - kort tekst

> SKRIV TIL LÆGEN

> rød knap - viderestilling til “aftalebogen.dk” - kort tekst

> RECEPTFORNYELSE

> rød knap - viderestilling til “aftalebogen.dk” - kort tekst
> rød knap - link til “sundhed.dk” ( eventuelt - bare en service )

KONTAKT
> ÅBNINGSTID
OG ADRESSE

> oplysningsside
Telefonnummer
			Lægen træffes
			Sekretæren træffes
			Åbningstider
			Kort
			
A-data Barre i menulinie med ferie og sygdom for lægerne
			
evt. som gennemgående barre.
			
men synes kun den skal være på denne side
> rød knap 		

GRAFIK
> Placering af foto
> Overskrift
> Mellemrubrik
> Brødsats

intern henvisning til menupunkt Selvbetjening

generelt sættes foto til venstre og tekst til hæjre ved portræt-foto
foto der fylder spalte får panoramaformat.
tekst pr side skal være så kort som mulig
Brug overskift og mellem rubrik til at dele emner op
så tekstbilledet er luftigt og varieret for en klar aflæselig information

Foto til hjemmesiden fra nettet
Pige og Æble - fra A-data arkiv
Stetoskop - fra nettet - har pt ikke kunnet finde ophavsmand.
Siden kan der findes andre foto.
Billederne skal veksle som almindelig Diasshow - roligt
- ikke nogen teknisk smartnes i overgangene

Til ny fotograf
FOTO Portrætfoto - generelt og fremover også når der tages hurtige foto:
Hvid baggrund - hvid og lys tone
Hvis ikke man kan finde ophavsmand til stetoskop og æble
- et foto i den retning. Eller andet. Hvid baggrund

			

Diverse muligheder som kan laves med tiden
T-shirt, polo, kasket …
Man kan godt få printet på en indfarvet t-shirt
- hvis man nu vil være fuldkommen på pletten:
- farv et antal t-shirt og polo - en gang for alle
- DYLON :-)
			

