
Interstage er specialist indenfor 
vindhætter med logo, lige fra 
de store radio- og TV stationer 
til de små web-kanaler og alle 
former for events, hvor man vil 
have optimal eksponering.

Svær teknik
Det duer ikke bare at klistre 
et par labels på noget skum. 
Det er en meget kompliceret 
proces, hvis det skal være 
pænt og frem for alt holde.   
Der er kun få producenter i 
verden, der virkelig kan. Vores  
hedder Foam Conversion og 
ligger i England, og de laver top 
kvalitet, de er fleksible, og de 
er interesserede i både store, 
små og anderledes opgaver.

Salg til hele Norden
Vi er repræsentant for  Foam 
Conversion i hele Norden, og 
har fået mange spændende op-
gaver i Sverige, Norge, Island, 

Færøerne og Grønland.

Også små antal
For blot få år siden kunne det 
slet ikke lade sig gøre at lave 
vindhætter med logo i serier 
med under 10 stk. Men med de 
moderne teknikker (og en flek-
sibel producent) kan man nøjes 
med det antal, som man har lyst 
til. Vi vil jo naturligvis hellere 
sælge mange, og de er lige så 
naturligt også billigere pr. stk., 
når man får lavet flere på én 
gang. Men man kan sagtens 
bestille en enkelt eller to, hvis 
man ikke skal bruge flere.

Hvordan går man igang?
Det er meget simpelt: Man 
sender os en mail med sit logo 
og information om hvilken type 
mikrofon og ca. hvor mange, 
man skal bruge. Så kommer 
vi med et eller flere udkast til, 
hvordan det kan laves, samt et 

uforpligtende pristilbud på det 
ønskede antal og måske også 
lidt flere og færre, så man kan 
se forskellen ved de forskel-
lige antal. Så har man noget 
helt konkret at tage stilling til. 
Men før vi har logo og de an-
dre informationer, kan vi des-
værre ikke give en pris. For der 
kan være meget stor forskel, alt 
efter hvordan det teknisk skal 
laves, hvor mange logoer, der 
skal på, facon på hætten osv.

Og hvornår kan vi levere?
Det kommer naturligvis an på 
ordren, men generelt siger vi et 
par uger fra afgivelse af ordre. 
Dog er vi ofte i stand til at putte 
mindre ordrer ind hurtigt, hvis 
det er noget, der haster. Et par 
gange har vi oven i købet været 
i stand til at lave dem fra dag 
til dag. Så selvom det haster, så 
giv det en chance - det kunne jo 
være, at det kan lykkes.
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Også kamera, headset, talerstol og iDimser
Logohætter bruges overalt, ikke bare på håndholdte

Vi laver også mange logohætter 
til specielle arrangementer:
Alt fra Majestætens fødselsdag, 
Melodi Grand Prix, modeugen, 
X Factor, sports arrangementer, 
prisuddelinger, jubilæer, festivals 
og mange andre events.

Anderledes facon’er
Og en vindhætte behøver ikke 
altid lige at ligne en vindhætte.
Vi har gennem årene lavet 
mange sjove og specielle stør-
relser og facon’er. Fra terninger 
til balloner, mulighederne er 
mange, afhængig af logo, navn 
og anledning.

Præcise farver
Selve hætten kan leveres i lige 
den farve, som kunden ønsker. 
Er der en Pantone kode, kan vi 
matche den helt præcist, så man 
kan holde den nøjagtige farve 
fra firmaets design, den orange  
farve fra Roskilde Scenen osv.

Blandede farver
Vi kan også lave hætter med 
flere forskellige farver i selve 
indfarvningen, eller med mave-
bånd rundt om hætten i kon-
strastfarver. Variationerne er 
uendelige, så lad os prøve at 
finde et design, der passer til 
jeres logo og image.
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Det er naturligvis de håndholdte, 
mikrofoner, man først tænker på 
i forbindelse med logo-hætter. 
Men vi laver mange andre typer 
hætter med logo:

Kameraet ses af de andre
Man viser sjældent billeder af 
sit eget kamera på skærmen. 
Men det gør alle de andre til 

gengæld. Så hvorfor ikke få den 
gratis reklame hos kollegerne 
og branding af produktionen? 
Vi har også logo-hætter til alle de 
nye små DSLR/DVCAM mics.

Headsets med logo
Specielt i sportsudsendelser og 
i andre larmende omgivelser, 
bliver headsets brugt mere og 
mere, så hvorfor ikke også bru-
ge dem til branding. Vi har hæt-
ter, der passer på alle de mest 
almindelig headsets.

De nye dimser
iPhone, Olympus, Zoom h4N 
og lignende små håndholdte 
enheder vinder også frem i 
broadcast branchen - så dem 
kan man naturligvis også få 
specialhætter med logo til.

Og naturligvis i studiet
Det bliver også mere og mere 
almindeligt med webkamera i 
studierne og dermed også brug 
af logo til mikrofonerne i radio-

studierne. Vi laver både popfiltre 
og vindhætter med logo til studie 
mikrofonerne.

Vi har også alt det inden i
Vi fører selvfølgelig også et 
stort udvalg af alt indenfor 
mikrofoner, headsets, holdere 
osv. fra mærker som RØDE, 
Microtech, Beyer, MIPRO, 
ElectroVoice, Ambient, DPA, 
Coles og mange flere.
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uundgåelige tryk-, tale- og 
tænkefejl, der er kommet med.

Vi har lavet vindhætter med
DR, TV2, TV3, 5’eren, 6’eren, 
7’eren, Canal 8, Canal 9, NRK, 
Viasat Sport, Viagame, Nordisk 
Film TV, Monday Broadcast, 
F3 Mediagroup, TV2 Norge, P4 
Norge, TV Norge, TV Vestfold, 
TFM, KNR, Kringvarp Føroya, 
Nuuk TV, TV2 Bornholm, 
TV2 Nord, TV2 Østjylland, 23 
Video, Wimp, TV Glad, LSTV, 
TV Bella, B TV, Bergen Stu-
dent TV, Rymd Kanalen, Co-
penhagen Television, News-7, 
Aabenraa Lokal TV, Sahan TV, 
Hidde iyo Dhaqan, KVN TV, 
Radio 24syv, The Voice, Nova 
FM, Radio ABC, ALFA, Radio 
Sydhavsøerne, Ekstra Bladet, 
Børsen, Politiken, Berlingske 
Nyheds Bureau, BT, Jyllands-
Posten, 24 Nordjyske Medier, 
Sydsvenskan, VG, TV Bra, 
Jærbladet, Lister 24, GB Nett, 
RAtv, Nordlys, Østlendingen, 
Byavisa Tromsø, Gaffa, News-
Paq, Ritzau, Se og Hør, Billed 
Bladet, Monitor, Funny HaHa,   
Tibe, Goodwill, Copenhagen 
Fashion Week, Danske Spil, 
Brøndby IF, FC Nordsjælland, 
FC Roskilde, OB, Lyngby 
Boldklub, Fremad Amager, 
Badminton Europe, Made 
in Denmark turnering, Ecco 
Tour, MFK, Vikingarna IF, 
Proffs Drömman, FotbollXtra, 
DanToto, Rikstoto, Ski Fritid, 
Cykel Magasinet, Kvås, Det 
Danske Spejderkorps, Noon/
Bazooka, Juno, Danske Bank, 
Jyske Bank, e-Boks, SpareBank 
1, SKAT,  Mærsk, Arla, Dansk 
Industri, Läkerol, Canon, TDC, 
Targit, DSB, Eksperimentarium, 
Det Kongelige Bibliotek, Jan 
Thomas Studio, AVIT, DPA 
Microphones, HR United, IGT, 
Røde Kors, Handicapportalen, 
Ældresagen, FOA, ADRA, 
min A-kasse, Energitjenesten, 
Københavns Lærerforening TV, 
Statsministeriet, Miljøministeri-
et og mange andre store og små 
kunders logoer.

Specielle anledninger 
og specielle facon’er


