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holde mobilen op foran et 3D-kort
nu se en video med motivet. Men
der gemmer sig rigtig mange flere
muligheder i app’en, som også kan
anvendes på almindelige tryksager og emballager til blandt andet
markedsføring. Coop bruger den
på mælkekartoner, Aqua d‘Or på
vandflasker og Folkekirken til konfirmandkort.

„Vores stærke side er vores idéer.
De står i kø, og vi håber, at ligesom
vi i Danmark er kendt på 3D området, også bliver det med 4D. Vi har
prøvet så meget, at vi nu selv kører
forløbet og følger vores egen mavefornemmelse. Vi har nemlig også
prøvet at få forkerte råd, som har

kostet, og det har vi lært meget af.“
Konceptet med 4Dscan er patenteret, og Worth Keeping fik i januar
overrakt Djurslands Erhvervsråds
Erhvervspris 2017.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Fotografer og grafikere Anne Steen og Janne Damborg, Worth Keeping ApS

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2017

Made in Djursland

5

