
 
 
Ballonkunst.dk tilbyder en række festlige oplevelser for city- og 
handelsstandsforeningen. På de kommende sider præsenterer vi nogle 
af dem under den samlede overskrift ”Fyld byen med balloner”. 
”Fyld byen med balloner” er tænkt som en større 
gennemført event, med dekoration i gadebillede og 
butiksvinduer samt aktiviteter, underholdning og 
oplevelser for børn og voksne. Alt sammen med balloner 
som gennemgående element. 
Dekorationer, underholdning og de øvrige effekter 
kan som sagt bestilles som en samlet pakke, men 
er også ganske anvendelige og populære 
enkeltvis. I fællesskab finder vi det tilbud, der 
passer jer bedst. 
 
Kig materialet igennem og bliv 
inspireret til, hvilke elementer jeres 
næste Open by Night, Markedsdag 
eller Festuge skal indeholde. 
 
 
 Ballonkunstneren, 
 Thomas Nissen 
 

 
  



 

Uddeling af
Ballondyr
- fx til Open By Night

 
 
 
 
Alle får en festlig oplevelser, når 
Ballonkunstneren er på besøg i gågaden 
og deler ballonfigurer ud til børnene.  
Ballonfigurer er meget populære blandt 
børn, og et besøg af Ballonkunstneren 
kan benyttes ved alle byens 
arrangementer – Open by Night, 
Markedsdag, Byfest eller lignende. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
informationer om ballonshow og uddeling 
af ballondyr. 



 
 

Showet er en fin blanding af tricks, illusioner og morsomme 
indslag, der imponerer og forbløffer. Assistenter fra 
publikum belønnes selvfølgelig med de elskede 
ballonfigurer, der er ”lidt” større end sædvanligt. 
 

Varighed: ca. 40 minutter 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for yderligere informationer om 
vores shows. 

Trylleshow
- et rigtigt familieshow



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballondekorationer i butikken vækker opsigt. 
De klassiske ballon-guirlander og 
kæmpeballoner med balloner indeni, er altid 
en succes. Men vi udformer også skulpturer, 
der passer til din profession.  Alle former og 
farver afstemmes selvfølgelig, så de matcher 
butikkens logo, så alt fremstår som en 
naturlig del af din butik. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for info og ideer til 
balloner i din butik. 

Butiksdekoration 

- matchende motiver



 

 

Svævende balloner med festlige tryk giver 
straks butikken et flot og farvestrålende look. 
 

Vi har balloner med tryk til en lang række 
events. Dannebrogsflag til jubilæet, 
flagermus og spøgelser til Halloween, 
hjerteballoner til ValentinesDay, blomstertryk 
til sommerudsalget og en lang række andre. 
Se eksempler på temaerne i afsnittet til 
Storcentret. 
 

Selvfølgelig er det også muligt at bestille 
balloner med byens / butikkens eget logo. 
 

Vores dekorationer matcher selvfølgelig 
jeres logo og butikkens stil. 

Balloner i butikkerne
- feststemning i hele byen



 
 

1 års fødselsdag
- Bytorvet i Horsens

 

Ensartet look hos alle butikkerne. 
Store farvestrålende ballonbuketter er 
en fryd for øjet. 
Når alle butiksvinduer pyntes med 
samme ballon-tema, bliver oplevelsen 
helt fantastisk. Så er ingen i tvivl om, 
at byen holder fest. Buketterne 
suppleres med formede folieballoner, 
så det helt rigtige budskab 
præsenteres – som her 1-års 
fødselsdag. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere 
informationer om balloner med tryk 
eller butiksdekoration. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvestrålende ballon-guirlander pryder 
indgangen til gågaderne. Bogstaver lavet 
af hundredvis af balloner præsenterer 
temaet. 
Store ballonskulpturer byder indenfor på 
fantasifuld og festlig vis. 
 
Vores balloner er af høj kvalitet og kan i de 
fleste tilfælde anvendes til udendørs 
dekoration til en lang række formål. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for info og ideer til 
balloner i din butik. 

Udendørs dekoration 
- få temaet helt ud på gaden

 



 
 

Balloner til
vejrs

 

 

   Ballonkunst.dk har  
adskillige års erfaring 
 i opsendelse af 
  gasballoner. 
 Effekten er enkel, 
men oplevelsen er 

   stor. Et tusind farve- 
 strålende balloner der 
svæver mod himlen, er et 
virkeligt betagende syn. 
 
Ballonopsendelser an-
vedes ved koncerter til 
markeder, åbninger eller 
den store finale.  
 

Vi sørger selvfølgelig for 
de nødvendige tilladelser 
fra myndighederne. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk 
for mere information om 
ballonopsendelse… 

Se filmsekvens af effekten på 
www.ballonkunst.dk 



 

 

Balloner til vejrs
 

   - specialsyede opsendingsnet

 

Til særlige lejligheder kan balloner sendes til 
vejrs i store stofposer eller net med specielle 
former. Vi fremstiller gerne et opsendings-net, 
der passer til jeres anledning. Af specielle 
former har vi senest anvendt en fodboldpose 
brugt som optakt til kampen AGF-FC Barcelona 
samt et hjerte, der blev anvendt til opsendelse 
af balloner ved Frederik og Marys bryllup. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for flere idéer og 
information om mulighederne for opsendelse i 
special-net. 



  

Få lavet en tro kopi af firmaets 
maskot i balloner. Vi kan gengive de 
fleste tegnede figurer meget 
detaljeret og nøjagtigt. 
Udarbejdningen af figuren kan uden 
problemer gennemføres som en 
event med dine kunder som 
publikum. Det giver en god 
oplevelse, og du sikrer dig ekstra 
opmærksomhed mod logoet. 
 
Kontakt Ballonkunst.dk for yderligere 
informationer om logoer udført i 
balloner. 

 Logo
- få firmaets maskot udført i balloner



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sådan sikrer du blikfang på netop 
din stand. Alle kan se, at der sker 
noget helt særligt hos dig. Du får 
dit budskab ud over hele 
messehallen. 
Med svævende gasballoner som 
loft skaber du en helt særlig 
atmosfære og helhed på standen. 
 

Kontakt Ballonkunst.dk for info og 
ideer til balloner på din 
messestand. 

Balloner på 
messestanden

- et sikkert blikfang 



 
 

Eksploderende balloner
- til åbninger

eller indvielser

 
 
 
 

Den gode idé til indvielse af den nye 
butik, åbning af messer eller 
præsentationen af nye produkter. 
 

Adskillige store balloner eksploderer 
samtidigt, og hundredvis af mindre 
balloner og konfetti daler festligt ned 
over publikum. 
”Og hermed erklærer jeg messen for 
åbent” - >>BANG<< 
En imponerende og flot effekt. 
 

Se filmsekvens af effekten på 
www.ballonkunst.dk 


