
Vi har også alt i tilbehør til kort og 
brikker.  Se mere i vores shop

https://idekort.dk/shop

ADGANGSKORT, ID-KORT & 
LEGITIMATIONSKORT

Har I brug for kort til adgangskontrol, kantinen, printeren 
eller bare som visuelt ID-Kort, så kan vi levere disse.

• Vi kan hjælpe med alt fra design til konfiguration 
uanset om jeres kort er med eller uden kontaktløs chip 
eller magnetstribe. Vi kan også levere nøglebrikker og 
armbånd i mange farver og design.

• Kontaktløse chip som MiFare, Desfire eller EM 4200 er 
standardvarer og vi kan også levere speciel kodning 
eller nummerering på både kort og brikker. 
Magnetstribekort kan leveres indkodet i op til 3 spor 
med de data I ønsker.

• Kortene trykkes i termoprint med beskyttelses-overlay
for bedste kvalitet og holdbarhed, og kan leveres med 
tryk i en farve eller fuld farveprint på både for- og 
bagside. 

Kontakt os for pris og flere informationer på telefon 
71 74 74 13, eller på mail: kontakt@idekort.dk

idekort ApS | Farverland 6 | 2600 Glostrup
Telefon: 71 74 74 13 | kontakt@idekort.dk

Kontakt os her: eller besøg vores hjemmeside på:
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FÅ FREMSTILLET VIP-KORT, 
FORDELSKORT, MEDLEMSKORT TIL 

DINE KUNDER ELLER MEDLEMMER!
Forøg din forenings eller virksomheds indtjening og 
brandingværdi, på den nemme måde.
Det er ikke kun de store virksomheder som kan drage 
fordel af at have VIP-kort, fordelskort eller 
medlemskort.

Et er at du kan tilbyde gode rabatter til dine trofaste 
kunder. Noget andet er selve branding værdien for din 
virksomhed, klub eller forening. Det gælder om at blive 
set, ik?

Hos idekort er det ikke svært. 

Vi kan lave ens kort med samme design, uden navn 
eller nummer.
Kort med personligt design, evt. med billede og navn.
Kort med nummer med eller uden navn og billede.
Kort med chip, så du kan scanne kortet evt. med din 
mobiltelefon  og stemme det op imod et Excel ark eller 
database.

Kontakt os for at høre nærmere, det er nemt at 
komme i gang.

Vi tilbyder produktion og levering af 
plastik kort helt ned fra 1 stk. til rimelige 
priser, større mængder kan vi også klare 
til meget fordelagtige priser, hvad enten 

det er offset trykte kort eller termo
printede kort. Termo printede kort kan 

leveres på få dage.

Kontakt os for tilbud på netop dit behov. 

KORT-NYT fra 


