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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 

Assens den 27. september 2006 
 
  
Med baggrund i indslag på DR1 "Kontant" den 26.09.06, fremsendes denne udtalelse, der beror på at Dansk 
Mobil Reklame ofte sammenlignes med Mobil Reklame Aps.. 
  
Dansk Mobil Reklame er etableret og drives på dansk grund, og beror på reklamefinansiering og levering af 
køretøjer som en given institution eller forening har behov for i hverdagen. 
  
Dansk Mobil Reklame arbejder på grundlag af en institution eller forenings henvendelse, behov og situation. 
 
Dansk Mobil Reklames arbejde sker på baggrund af konkrete henvendelser og udmønter sig i fremskaffelse 
af midler til indkøb af køretøjer, etc. ved hjælp af sponsorater og reklamer inden for et givent budget. 
 
Til forskel fra det i "Kontant" nævnte, arbejder Dansk Mobil Reklame på baggrund af et budget, der skal 
dække de faktiske omkostninger, og som skal muliggøre et projekts gennemførelse. Alle midler anvendes til 
projektet og de omkostninger der direkte relaterer til et projekts igangsætning, og færdiggørelse. 
 
Dansk Mobil Reklames arbejde honoreres kun gennem projektet og iværksættes uden nogen garantier for 
honorar. 
 
Dersom et projekts budget overskrides positivt, tilfalder det institutionen. 
 
Grundlæggende for Dansk Mobil Reklames arbejde er at bibringe en given annoncør viden om et projekt, på 
baggrund af institutionens henvisning, med det mål at fremskaffe finansieringen, at sikrer udarbejdelse af 
kontrakter, annoncer, og at sikrer at et projekt færdiggøres og leveres til institutionen - og at dette gøres som 
en seriøs, lødig forretning - som, når budgettet er nået, sikrer en aflevering af det lovede, til institutionen. 
Uden anden betaling end den aftalte. 
 
Af samme grund kan institutionen til enhver tid træde tilbage fra en indgået kontrakt - uden grund. 
  
Dansk Mobil Reklames arbejde beror på ansatte der er at træffe i normal arbejdstid - på alle hverdage - og 
på lokale konsulenter der er til tjeneste, efter aftale - samt på et skilteværksted, der bl.a. er iværksat for at 
sikrer optimale betingelser ved et projekts gennemførelse - for alle parter. 
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