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Det fulde arbejde til den halve pris
En fuldtids grafiker kan være svært at
forsvare økonomisk. Jeg tilbyder mig som din
“faste” grafiker. Med et abonnement hos mig
får du en stærkt reduceret timepris i forhold
til at gå til et reklamebureau.

Dvs. det er den gyldne middelvej mellem de
dyre timer, du køber hos et reklamebureau
(ofte op til 1.500 kroner i timen), og den
faste omkostning ved at ansætte en grafiker
selv.



Fra visitkort til
Sociale medier

Jeg har prøvet det meste - her er
lidt eksempler på hvad jeg laver:

• Logo og branding
• Grafisk profil og designmanual
• Visitkort og brevpapir
• Foldere, brochurer og årsrapporter
• Kunde- og medarbejderblade
• Roll-ups og messevægge
• Merchandise.
• Annoncer online og offline
• Hjemmeside og intranet
• Sociale medier grafik

Jeg samarbejder med både
fotograf og andre grafiske
profiler, så du er altid i gode
hænder.

Se eksempler her:
http://catapult.dk/portfolio/
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Vælg din løsning
Der er forskellige måder at købe mine
ydelser på. Du kan købe 1 time af gangen,
men tegner du et abonnement, dvs. køber
faste timer hver måned fra mig, så får du en
mere fordelagtig pris. Jo mere du booker
dig for, desto bedre pris kan jeg give dig.

Du behøver ikke bruge de timer, du køber
samme måned - dem kan du gemme i op til
et år efter køb. Ekstra timer kan købes til
samme pris. Priserne er excl. moms.
Der er kun én måneds opsigelse på
abonnementerne.

En enkelt time

Plus abonnement
Spar 1.600+ kroner

Her køber du en time, når du har brug
for den.

Ved flere løbende opgaver eller flere
større opgaver om året.
Minimum 8 timer om måneden.

800/time

600/time

Basis abonnement
Spar 200+ kroner

Pro abonnement
Spar 6.000+ kroner

Til de små løbende opgaver eller en
større opgave ind i mellem.
Minimum 2 timer om måneden.

Ved mange løbende opgaver og mange
større opgaver.
Minimum 20 timer om måneden.

700/time

500/time

Husk timerne kan spares op til senere brug



Kontakt
Hvis du vil have en snak omkring dit grafiske
behov, og hvad jeg kan hjælpe dig med? Så
er du meget velkommen til at skrive eller
ringe og få en uforpligtende snak.

Catapult
Baldersbuen 55
2640 Hedehusene

Web: www.catapult.dk
Mail: kontakt@catapult.dk
Mobil: +45 53 503 506

Jeg hedder Jesper og er
manden bag Catapult. Jeg har
arbejdet som grafiker/Art
Director de sidste 30 år og
har prøvet det meste. Jeg har
løst stort set alle alle typer

opgaver, både digitale og analoge, online og
offline.

Jeg har været Art Director på en avis og et
magasin. Har bl.a. løst opgaver for Egmont,
SOS Børnebyerne og senest arbejdet fuld tid
for LB Forsikring (Lærerstandens Brand-
forsikring, Bauta, Runa og LB Forsikring for PFA).

Jeg har et stærkt netværk, jeg kan trække
på, når du har en opgave ud over det
sædvanlige og er altid klar på en udfordring.

Jeg har base i Københavnsområdet, men kan
løse opgaver over hele landet.

https://www.catapult.dk
mailto:kontakt@catapult.dk

