Kunst og miljø
på arbejdspladsen

Galleri Brænderigården Horsens

STØRRE TRIVSEL - BEDRE IMAGE
Der skal ikke meget til, før du med få virkemidler
kan forbedre arbejdsmiljøet, motivere medarbejderne og forbedre din virksomheds image.
Kunst i form af malerier og skulpturer, er i dag et
af de væsentligste elementer, når det synlige arbejdsmiljø skal sikres. Samtidig signalerer god
kunst på væggene, at din virksomhed er innovativ
og seriøs.
Tidligere var du nødt til at købe kunst, og regne
med at du havde valgt rigtigt første gang, men nu
får du et nyt koncept, hvor du - helt bogstaveligt kan abonnere på kunst.
Nemt, billigt og inspirerende!
Se og oplev værkerne i din virksomhed, og køb
når du har lyst. Der ydes 10% rabat på værkerne
på den aktuelle udstilling til samarbejdende virksomheder og ansatte.
Vi er professionelle, og her er hvad vi kan gøre for
dig.

DET ER INGEN KUNST
Galleri Brænderigården har et nært samarbejde med
en række danske kunstnere, der gør det muligt for os
at tilbyde originale værker til din virksomhed på abonnement.
Tænk på den signalværdi, der ligger i at have god originalkunst på væggene - og på den motivation, det
giver både medarbejdere og kunder. Forestil dig så, at
du kan udskifte kunstværkerne hvert kvartal. Og at du
ikke skal købe - med mindre du gerne vil. Køb eller lej,
og udnyt de attraktive afskrivningsregler, der er på
kunst.
Du skal ikke bruge tid og kræfter på at finde de helt
rigtige kunstværker til din virksomhed - vi kommer til
dig. Efter et besøg i din virksomhed, sørger vi for at
tilbyde dig et bredt udvalg, der inspirerer og harmonerer med din indretning og image. Du skal ikke bruge
tid og kræfter på at få udskiftet udstillingen, vi klarer
det hele for dig.
Det ER ingen kunst at forbedre både internt og eksternt image, når bare man ved hvordan. Det ved vi hos
Galleri Brænderigården, og vi overbeviser dig gerne
med et uforpligtende forslag til, hvilken kunst, der passer bedst hos dig. Om du så vil abonnere eller købe,
eller begge dele, er helt op til dig.
Se vort udvalg af kunstværker på www.gb-h.dk

Vi kommer gerne på et helt uforpligtende besøg og viser,
hvad vi kan gøre for dig og dine ansatte.

Galleri Brænderigården Horsens
Søndergade 41 E, DK-8700 Horsens
Tlf. 4013 6886 Info@gb-h.dk www.gb-h.dk

